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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน

กลุ่ม 2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูใน

โรงเรียนกลุ่ม 2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ านวน 291 คน เคร่ืองมือในการ

วิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานของผู้ บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 การบริหารงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล 

ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ครูโรงเรียนกลุ่ม 2 สงักดัส านกังานเขต

พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหาร

โรงเรียนกลุ่ม 2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทัว่ไปแตกต่างกนั อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ครูโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 1 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนักนั เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่าด้านการบริหารงานวิชาการและด้านการบริหารงบประมาณแตกต่างกนัอย่าง มีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ค าส าคัญ: การบริหารงาน, มธัยมศกึษา  
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to: study and compare the administration of school 

administrators in group 2 under secondary educational service area office 1) classified by sex 

and education level. The samples include 291 teachers in group 2 Under the Office of the 

Secondary Educational Service Area office 1 The research instrument were 5-level 

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

deviation and t-test. 

The results showed that: 1) The administration of school administrators in group 2, 

under secondary educational service area office 1. The overall of the study were at high levels 

When considering each aspect. Descending order as follows; the general administration, 

personnel administration, budget administration and academic administration 2) The school 

teachers in group 2, under secondary educational service area office 1, with different sex. 

There were opinions about the administration of the school administrators, the overall were not 

different. When considering in each aspect educational found that the personnel management 

and the general administration were different at.05 level of significance 3) The school teachers 

in group 2, under secondary educational service area office 1, with different education level. 

There were opinions about the administration of the school administrators, the overall were not 

different. When considering in each aspect educational found that the academic administration 

and budget management were different at.05 level of significance 

 

Keywords: Administration, Secondary educational 

 
บทน า 

การด าเนินงานในหน่วยงานต่าง ๆ นัน้

ผู้ ที่มีบทบาทส าคัญต่อหน่วยงาน หรือองค์กร 

คือผู้ น า หรือผู้ บริหารองค์กรนัน้  ๆ ที่จะน า

อ ง ค์ ก า ร ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ  ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ง า น มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพราะผู้บริหาร

เ ป็นผู้ มีบทบาทและอิทธิพลสูงสุด ต่อการ

เปลี่ ยนแปลง ด้าน ต่าง  ๆ  ของหน่ วยงาน 

โดยเฉพาะหน่วยงานการศึกษาผู้ บ ริหาร

หน่วยงานจะต้องมีศักยภาพและทักษะในการ

จดัการงานให้ประสบผลส าเร็จ พร้อมทัง้จดัให้มี

การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน

องค์กรภาครัฐอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สร้าง

ความชัดเจนในบทบาท และภาระงานของ
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ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มี

ผ ลิ ตภ าพสู ง ขึ ้น  ร ว มทั ้ง ป รั บป รุ ง ร ะบบ

บริหารงานบุคคลใ ห้ เ อื อ้ ต่อการส่ ง เส ริม

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของ

ภาครัฐ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2554) 

 ทักษะที่ ส าคัญส าห รับผู้ บ ริ หา รที่

ประสบผลส าเร็จมี 3 ทักษะ คือ ทักษะด้าน

ความคิดรวบยอด ทกัษะทางด้านมนษุยสมัพนัธ์

และทักษะทางด้านเทคนิค การบริหารจัดการ

เป็นหน้าที่หลกัของผู้บริหารสถานศกึษา นบัเป็น

กลไกในการขบัเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานจน

บรรลเุปา้หมาย แต่จะบริหารและจดัการอย่างไร

จึงจะเกิดประสิทธิภาพนัน้ ผู้บริหารเป็นตัวจักร

ส าคัญที่สุดเพราะผู้ บริหารเป็นผู้ ก าหนดทิศ

ทางการท างาน ผู้ บ ริหารสถานศึ กษาที่มี

ประสิทธิภาพทัง้หลายเป็นผู้ ที่มี เป้าหมาย

ความส าเร็จที่ชดัเจนและมีความมุ่งมัน่ที่จะไปสู่

เป้าหมายนัน้ให้จงได้ ทุ่ม เทพลังกายและ

ความคิดอย่างเต็มก าลัง มีความเป็นผู้น าทาง

วิชาการสงู มีความคิดริเร่ิม มีวิสยัทศัน์รอบรู้เป็น

ที่พึ่งทางวิชาการให้แก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาได้ มี

ความสามารถในการจัดการองค์กร บริหาร

จัดการให้มีครูสอนอย่างพอเพียง มอบหมาย

งานให้บุคลากรได้เหมาะกับศักยภาพ สอดรับ

กับภาระและปริมาณงาน ใช้หลักการกระจาย

อ านาจ และการมีส่วน ร่วมในการบริหาร 

ส่งเสริมให้มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่

เหมาะสมกับผู้ เรียนและท้องถิ่น ส่งเสริมการ

พัฒนานวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร การ

พฒันาผู้ เรียนให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์รอบด้าน

ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

สิ่งที่ ท้าทายความสามารถของผู้ บริหารอีก

ประการหนึ่ง คือ การท าให้บุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ที่

รับผิดชอบ แม้งานสอนจะเป็นงานหลกั แต่งาน

ในหน้าที่พิเศษที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้ เรียน

เป็นหน้าที่ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุก

คนไม่อาจปฏิเสธได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร

สถานศกึษาที่จะท าให้ครูทุกคนรักในงานสอน มี

กระบวนการท างาน และเก็บงานอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้เกิดสารสนเทศที่มีความหมายและ

สามารถน าไปใช้ได้ตามความมุ่งหมายทันต่อ

เหตุการณ์ ผู้ บริหารสถานศึกษาหรือโรงเรียน

จ าเป็นต้องมีทักษะและเทคนิคที่เหมาะสมกับ

การบริหารงานในด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษา มี

การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียนบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกตลอดเวลา 

(แคทซ์, 1974) โรงเรียนกลุ่ม 2 สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งเป็น

โรง เ รียนที่ ตั ง้ อยู่ ใน เขตกรุง เทพมหานคร

ประกอบไปด้วย 14 โรงเรียนได้แก่ 1) โรงเรียน

สต รีวิ ทยา  2) โ ร ง เ รียนสาม เสนวิทยาลัย  

3) โรงเรียนโยธินบูรณะ 4) โรงเรียนศรีอยุธยา  

5) โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยา 2  

6) โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 7) โรงเรียน
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วัดบวรนิ เ วศ  8) โ ร ง เ รี ยนวัด ราชา ธิ ว าส  

9) โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 10) โรงเรียนโยธิน

บูรณะ2 (สุวรรณสุทธาราม) 11) โรงเรียนราช

วินิตมัธยม 12) โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 

13) โรงเรียนสนัติราษฎร์วิทยาลยั 14) โรงเรียน

วดัน้อยนพคณุ แต่ละโรงเรียนย่อมมีผู้บริหารที่มี

วิสยัทัศน์และมุมมองการบริหารงานที่แตกต่าง

กนั สถานที่ตัง้ของโรงเรียนบริบทของโรงเรียนก็

แตกต่างกัน จ านวนนักเรียนมากน้อยแตกต่าง

กันผู้ ปกครองนิยมน าบุตรหลานเข้าเรียนใน

โรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีความพร้อม ที่ผ่านมา

พบว่าโรงเรียนในกลุ่ม 2 มีปัญหาในหลายด้าน 

เช่นบุคคลากรในการจดัการเรียนการสอนยังไม่

ครบในทุกวิชา ครูสอนไม่ตรงกับคุณวุฒิ ครูมี

ภาระงานเยอะ สภาพแวดล้อมบางโรงเรียน

แออัด แคบไม่สะอาด เรียบร้อย ไม่มีสนามให้

เด็กนักเรียนได้ออกก าลังกายหรือท ากิจกรรม 

อุปกรณ์การเรียนมีน้อยไม่ทันสมัย อาคารเก่า

ช ารุดทรุดโทรมปัญหาดงักล่าวเก่ียวข้องกับการ

บริหารของผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ควบคุม ดูแลการ

จดัสรรบคุลากร งบประมาณ 

 จากที่ กล่ าวมาทั ง้ หมดใน ข้ า ง ต้น  

จะเห็นว่าผู้บริหารที่บริหารงานโรงเรียนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ย่อมสง่ผลดีต่อครู นกัเรียน และ

บุคลากรที่เก่ียวข้องในโรงเรียน และผู้ปกครอง

นักเรียน เป็นผู้ ที่ เห็นผลลัพธ์จากการบริหาร

โรงเรียนผ่านทางบุตร ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่

จะศึกษาการบริหารงานของผู้ บริหารโรงเรียน

กลุ่ม2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยนี จ้ ะ เ ป็น

ประโยชน์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่มี

ส่ วน เ ก่ี ยว ข้อง  เพื่ อ ใ ช้ เ ป็น ข้อมูล ในกา ร

พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่ อศึกษาการบ ริหารงานของ

ผู้ บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู

ต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 1 โดยจ าแนกตามเพศและระดบัการศึกษา 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตของเนือ้หา ใช้แนวคิดจาก

จากพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชา ติ   

พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3)  

พ.ศ. 2553) ในมาตรา 39 ประกอบด้วย 4 ด้าน 

ไ ด้ แ ก่  1) ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร  

2) การบ ริหาร ง านบุคคล  3) การบ ริหาร

ง บป ร ะ ม าณ  4) ก า ร บ ริ ห า ร ง า นทั่ ว ไ ป 

(กระทรวงศกึษาธิการ, 2546) 

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ครู

ในโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จ านวน 1,198 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ครูใน

โรง เ รียนกลุ่ม  2 สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยการก าหนด

ขนาดกลุม่ตวัอย่างด้วยตารางก าหนดขนาดของ

เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 

1970) แล้วด าเนินการสุ่มชัน้ภูมิ  (Stratified 

Random Sampling) จ านวนทัง้สิน้ 291 คน  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อวิจยัการบริหารงานของ

ผู้ บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยใช้แนวคิดจาก

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 39 

ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหาร

งบประมาณ 4) การบริหารงานทัว่ไป (กระทรวงศกึษาธิการ, 2546) 

 จากขอบข่ายดงักลา่วผู้วิจยัจึงน ามาประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัต่อไปนี  ้

                   ตวัแปรต้น                                                             ตวัแปรตาม 
 
 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
การด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนีใ้ช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา 

โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 

291 คน ซึง่ก าหนดด้วยตารางก าหนดขนาดของ

เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) 

แ ล ะ สุ่ ม แ บ บ ชั ้น ภู มิ  ( Stratified Random 

Sampling) โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับเป็นเคร่ืองมือหลักในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

อธิบายตัวแปรใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

อนมุานสถิติใช้ t-test 

การบริหารงานโรงเรียนของผู้บริหารสถานศกึษา
โรงเรียนสตรีวิทยา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 ประกอบด้วย 4 ด้าน 
1. การบริหารงานวิชาการ  
2. การบริหารงานบคุคล  
3. การบริหารงบประมาณ  
4. การบริหารงานทัว่ไป 

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกเป็น 

1. เพศ 
- เพศชาย 
- เพศหญิง 

2. ระดบัการศกึษา  
-ปริญญาตรี  
-ตัง้แต่ปริญญาโทขึน้ไป 



6 วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559   

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน

กลุ่ม 2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมาก

ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานทัว่ไป ด้าน

กา รบ ริหา ร ง านบุ คคล  ด้ านกา รบ ริห า ร

งบประมาณ และด้านการบริหารงานวิชาการ 

 2. ครูโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่มีเพศ

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ของผู้ บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่าด้านการบริหารงานบุคคลและ

ด้านการบริหารงานทั่วไปแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 3. ครูโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 ที่มีระดบั

การศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าด้านการบริหารงานวิชาการ

และด้านการบริหารงบประมาณแตกต่างกัน

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

อภปิรายผล 

 1. การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน

กลุ่ม 2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมาก

ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานทัว่ไป ด้าน

กา รบ ริหา ร ง านบุ คคล  ด้ านกา รบ ริห า ร

งบประมาณ และด้านการบริหารงานวิชาการ 

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนกลุม่ 2 มี

การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ซึ่งกันและกันและให้

ความส าคัญกับการบริหารมีการประชุมหารือ

กนัเสมอเพื่อน าสิ่งที่โรงเรียนในกลุ่มบริหารงาน

ประสบผลส า เ ร็ จมาป รับใ ช้ ใน โ ร ง เ รี ยน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณี  ทองนพคุณ 

(2558) วิ จัย เ ร่ื อง  การศึกษาบทบาทการ

บริหารงานของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา พบว่า บทบาทการบริหารงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะผู้บริหารตระหนัก

และเห็นความส าคัญของบทบาทในการ

บริหารงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

รุจิรัตน์  มานะพระ (2559) วิจยัเร่ือง สภาพการ

บริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาอ านาจเจริญ พบว่าความคิดเห็น

เ ก่ี ยวกับสภาพกา รบ ริหาร ง านทั่ ว ไ ป ใน

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต

พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า อุ บ ล ร า ช ธ า นี  เ ข ต  1  

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมข้าราชการครูมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานทั่วไปใน
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สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาอบุลราชธานี เขต 1 อยู่ในระดับ

มาก 

 2. ครูโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่มีเพศ

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ของผู้ บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า

ปัจจุบันเร่ืองเพศมีความเท่าเทียมกันทัง้ชาย

และหญิง สามารถท างานได้เหมือนกันด้วย

สงัคมได้เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกบังานวิจัย

ของรุจิรัตน์  มานะพระ (2559) วิจยัเร่ือง สภาพ

การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาอ านาจเจริญ พบว่า เปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของข้าราชการครู ในสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานที่มีต่อสภาพการบริหารงานทั่วไปใน

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาอบุลราชธานี เขต 1 จ าแนกตาม

เพศ ข้าราชการครูที่มีเพศต่างกนัมีความคิดเห็น

ต่อสภาพการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานในด้านต่าง ๆ ทุกด้านไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติ เพราะการปฏิบติังานอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของบรรจง  

อินทะหมอ (2550) วิจยัเร่ือง การศกึษาความพึง

พอใจของผู้ปกครองนกัเรียนและนกัเรียนต่อการ

จดัการศึกษาของโรงเรียนในฝัน จงัหวดับุรีรัมย์ 

พบว่า เปรียบเทียบความพงึพอใจของผู้ปกครอง

นักเรียนและนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในฝัน จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามเพศ

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั ที่เป็นเช่นนี ้

อาจเนื่องมาจากโรงเรียนได้สร้างพลงัขบัเคลื่อน

ให้โรงเ รียนมีระบบการบริหารจัดการที่ ดีมี

ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาหลักสูตรที่ท าให้

ผู้ เรียนได้พฒันาความรู้ความสามารถ 

 3. ครูโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 ที่มีระดบั

การศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจเป็น

เพราะว่าครูส่วนใหญ่จบการศึกษาทัง้ปริญญา

ตรีและสูงกว่าปริญญาตรีได้รับการศึกษาหรือ

ความรู้ที่ เ ก่ียวเนื่องทางด้านการศึกษาเช่น

กระบวนการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา 

ปรัชญาการศึกษาและกระบวนการอ่ืน ๆ  ซึ่ง

เก่ียวข้องด้านการศึกษาทัง้สิน้เมื่อจบการศึกษา

ก็มาท างานทางด้านการศึกษาเช่นกันดังนัน้

ความคิดหรือสิ่งที่ได้รับรู้จากการศึกษาย่อม

เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพรรณ 

พวกเชียงชา (2553) ศึกษาเร่ือง ปัญหาและ

แนวทางแก้ปัญหาในการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกลุ่ม

การศึกษาท้องถิ่นที่ 6 พบว่า การเปรียบเทียบ

ความแตกต่าง ค่า เฉลี่ ยรายคู่ ของการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด
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เทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 จ าแนกตาม

ระดบัการศกึษาในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1.1 โรงเรียนกลุม่ 2 สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ควรมี

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนา

วิชาการกบัหน่วยงานอ่ืนมากยิ่งขึน้ 

1.2 โรงเรียนกลุม่ 2 สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ควรมี

กา รส า ร วจสภาพอาคาร  และซ่ อมแซม 

บ ารุงรักษาอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สภาพอาคาร

แข็งแรง มัน่คง ปลอดภยั และมีความสะอาด 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

2.1 ควรศึกษาประสิทธิภาพการ

บ ริหารงานของผู้ บ ริหาร โรง เ รียนกลุ่ ม  2  

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 1 

2.2 ค ว ร ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร

พัฒนาการบริหารงานของผู้ บริหารโรงเรียน 

กลุ่ม 2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 

 
เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และพระราชบัญญัติการศึกษา

ภาคบังคับ พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพสัดภุณัฑ์. 

บรรจง  อินทะหมอ. (2550). การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนต่อการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนในฝัน จังหวัดบุรีรัมย์. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

วิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสริุนทร์. 

พรพรรณ  พวกเชียงชา (2553). ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 6. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหา

บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี. 

รุจิรัตน์  มานะพระ. (2559). สภาพการบริหารงานท่ัวไปในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหา

บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี. 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559. กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 



วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559  9 

 
 

อรุณี  ทองนพคณุ. (2558). การศึกษาบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี. 

Katz, Robert L. (1974). Skill of an Effective Administrator. Harvard: Business Review. 

Krejcie, Robert V. and Morgan, Daryle W. (1970, Autumn). Determining Sample Size For 

Research Activities. Educational and Psychological Measurement. 30(3):608 - 610. 

  



10 วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559   

 

ความคดิเหน็ของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในด้านวิชาการของโรงเรียน 
กลุ่มเพชรจินดา อ าเภอสามพราน ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
THE OPINIONS OF TEACHERS ON THE ACADMEMIC SUPERVISION IN 

SCHOOL OF PHETJIDA GROUP, SAMPRAN DISTRICT UNDER 
NAKHONPATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVIC AREA OFFICE 2 

  

สภุาพร  ชยัรัตน์1, สมคิด  สกุลสถาปัตย์2 
นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

อาจารย์ประจ า คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศ

ภายในด้านวิชาการของโรงเรียน กลุ่มเพชรจินดา อ าเภอสามพราน เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูโรงเรียนกลุ่มเพชรจินดา สงักัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 106 เคร่ืองมือในการรวบรวม

ข้อมลูวิจยัเป็น แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ 

ความถ่ี ร้อยละ สว่นเบี่ยงเบน มาตรฐาน และค่า t-test (แบบ Independent) 

ผลวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในด้านวิชาการของโรงเรียนกลุ่ม  

เพชรจินดา อ าเภอสามพราน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยู่ใน

รับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายได้ เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน  

ด้านการใช้สื่อการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านหลกัสูตรสถานศึกษา 2) การเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในด้านวิชาการของโรงเรียนกลุ่มเพชรจินดา อ าเภอสามพราน 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษาและ

ประสบการณ์ในการ สอนได้ผลดังนี ้2.1) ครูโรงเรียนกลุ่มเพชรจินดา อ าเภอสามพราน ส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ที่มีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการนิเทศด้านวิชาการของ

โรงเรียนกลุม่เพชรจินดา โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง สถิติที่ระดบั .05 2.2) ครูโรงเรียน

กลุ่มเพชรจินดา อ าเภอสามพราน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่มีระดบั

การศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในด้านวิชาการ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
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2.3) ครูโรงเรียนกลุ่มเพชรจินดา อ าเภอสามพราน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 ที่มีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนิเทศภานยในด้านวิชาการโดย

ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

 

ค าส าคัญ: ความคิดเห็น, การนิเทศภายใน. 

 

ABSTARCT 

 This research aims to study and compare the opinions of teachers on the academic 

supervision in schools of Phetjinda group, Sampran district under Nakhonpathom Primary 

Education Service Area office 2 .  The samples used in the study were the 1 0 6  teachers  

( the academic year 2018)  teaching in schools of Phetjinda group, classified by educational 

level and work experience. The instruments used for collecting data were questionnaires with 

5 levels rating scales. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 

standard deviation and t-test (Independent). 

The results of this research revealed that: 1)  The teachers’ opinions on the academic 

supervision in schools of Phetjinda group, Sampran district under Nakhonpathom Primary 

Education Service Area Office 2  in overall were at high levels. When considering each aspect 

from high to low were the teaching and learning, the using of teaching media, measurement 

and evaluation and school curriculum respectively. 2) Comparison of teachers’ opinions on the 

academic supervision of school in Phetjinda group, Sampran district under Nakhonpathom 

Primary Education Service Area Office 2 , classified by sex, educational level and teaching 

experience as follow: 2.1) The teachers ‘opinions in school of Phetjinda group, Sampran district 

under Nakhonpathom Primary Education Service Area Office 2 , who had different sex, on the 

academic supervision, in overall were different with statistically significant at .0 5  level.  

2.2)  The teachers’ opinions in Phetjinda school group, Sampan district under Nakhonpathom 

Primary Education Service Area Office 2, who had different educational levels, on the academic 

supervision, in overall were not different 2.3) The teachers’ opinions in Phetjinda school group, 

Sampan district under Nakhonpathom Primary Education Service Area Office 2 , who had 
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different teaching experience on the academic supervision, in overall were different with 

statistically significant at .05 level. 

 

Keyword: Opinions, academic supervision  

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การนิเทศการศึกษาถือเป็นบทบาทและ

หน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารโรงเรียนที่

ต้องด าเนินการนิเทศหรือจดัให้มี การด าเนินการ

นิเทศในโรงเรียน เพื่อให้ความช่วยเหลือ สง่เสริม

และสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนของ

ค รูผู้ ส อนประสบความส า เ ร็ จและบร ร ลุ

เป้าหมายตามหลักสูตร  สามารถพัฒนา

การศึกษาให้สูงขึน้ซึ่งการที่ผู้ บริหารโรงเรียน 

จะด า เนินการนิ เทศ การศึกษาให้ประสบ

ความส า เ ร็จไ ด้นั น้  ย่อมขึ น้อยู่ กับความ รู้  

ความสามารถ ความช านาญและประสบการณ์

ตลอดจนการศึกษาในรูปแบบในการวางแผน

และด า เนินการนิ เทศอย่าง เหมาะสมกับ

สถานการณ์ และความต้องการของบุคลากร 

ในโรงเรียน จากผลการประเมินการเรียนรู้ของ

นักเรียนในกลุ่มเพชรจินดา อ าเภอสามพราน 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนโดยเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนลดลงจากปี

การศึกษา 2560 ที่ผ่านมาและมีแนวโน้มที่จะ

ลดลงในปีการศึกษา 2561 สาเหตุมาจาก

ปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะด้านวิชาการ เช่น 

การจดัการเรียนการสอนของครูไม่สอดคล้องกับ

หลักสูตร ครูไม่ปรับวิธีการสอนให้หลากหลาย 

ครู สอนไม่ตรงกบัความต้องการของท้องถิ่นและ

ขาดคู่มือที่ชัดเจน ยังพบอีกว่าปัญหาทางด้าน

วิชาการนัน้ เกิดจากครูขาดความรู้ความเข้าใจ

เร่ืองหลกัสูตร องค์ประกอบของงหลกัสูตร การ

จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

และการใช้สื่อการสอน นอกจากนีแ้ล้วยงัพบอีก

ว่าการนิ เทศและการพัฒนาครูยังไม่มีการ

ส่งเสริมให้ครูสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

ท าให้ครูขาด ประสบการณ์และความสามาถ

ทางวิชาการ เนื่องจากการนิเทศช่วยสนับสนุน

สง่เสริมช่วยให้ครูเกิดทกัษะและทศันะคติที่ดีต่อ

การปฏิบัติงานแล้วยังส่งผลกระทบต่อการ

เรียนรู้ของนกัเรียนและความเจริญก้าวหน้าของ

หน่วยงานจากข้อมลูที่กลา่วมาข้างต้นจะเห็นได้

ว่าโรงเ รียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนกลุ่ม 

เพชรจินดา ส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จะต้องมีการ

พฒันาการนิเทศภายในสถานศึกษา เพราะการ

นิเทศภายในเป็นส่วนส าคัญในการ พัฒนาการ

งานด้านวิชาการให้บรรลุตามหลักการและ

จุดเน้นของการจัดการศึกษาจากสภาพการ

จัดการเรียนการสอน และความส าคัญของ
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กระบวนการนิเทศภายในที่ผ่านมาสง่ผลต่อการ

พัฒนาคุณภาพผู้ เ รียนครูผู้ สอนไม่ เ ข้ าใจ

กระบวนการเรียนการสอน ผู้ วิจัยจึงได้ศึกษา

สภาพการด าเนินการนิเทศภายในด้านวิชาการ 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรจินดาเพื่อน าผล

การศกึษาครัง้นีจ้ะเป็น แนวทางหนึ่งส าหรับให้ผู้

ที่เก่ียวข้องกับการนิเทศภายในโรงเรียนน าไป

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ

แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของครู

ที่มีต่อการนิเทศภายในด้านวิชาการ โรงเรียนใน

กลุ่มเพชรจินดา อ าเภอสามพราน ส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู

ที่มีต่อการนิเทศภายในด้านวิชาการ โรงเรียนใน

กลุ่มเพชรจินดา อ าเภอสามพราน ส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

เขต 2  โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ  ระดับ

การศกึษาและประสบการณ์ การสอน  

 
ขอบเขตของการวิจัย  

1) ขอบเขตด้านเนือ้หา ผู้วิจยัมุ่งศึกษา

ระดับความคิดเห็นของครูที่มี ต่อการนิ เทศ

ภายในด้านวิชาการใน 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 

ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน และด้านการ

วัดและประเมินผล (ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ) 

2) ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่

ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่

การสอนในสถานศึกษากลุ่มเพชรจินดา อ าเภอ

สามพราน ส านักงานเขตพื น้ที่ การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในปีการศึกษา 

2561 จ านวน 141 คน  

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยครั ง้นี ผู้้ วิ จัยก าหนดกรอบ

แนวคิดในการศกึษาความความคิดเห็นของครูที่

มีการนิเทศภายในด้านวิชาการของ โรงเรียน

กลุ่มเพชรจินดา อ าเภอสามพราน ส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

เขต 2 โดยการศึกษาความ คิดเห็นการนิเทศ

ภายในด้านวิชาการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลกัสูตร

สถานศึกษา ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้าน

การใช้สื่ อการ สอน และด้านการวัดและ

ประเมินผลเป็นตวัแปรตามและก าหนดให้ปัจจยั

ส่วนบุคคลของครูได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา

และ ประสบการณ์ในการสอนเป็นตวัแปรอิสระ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีใ้ช้แบบวิจัยเชิงพรรณนา 

โดยศกึษากบักลุม่ตวัอย่างครูที่ปฏิบติัหน้าที่การ

สอนในสถานศึกษากลุ่มเพชรจินดา สามพราน 

จ านวน 106 คน โดยการเปิดตารางก าหนด
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ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 

สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ เคร่ืองมือที่ใช้

ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความความ

คิดเห็นของครูที่มี ต่อการนิ เทศภายในของ

โ ร ง เ รี ย น ใ น ด้ า นหลั ก สู ต ร ส ถ านศึ ก ษ า  

การจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน 

และด้านการวัดและประเมินผล แบบสอบถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่า

ความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ .98 ส่วนการ

วิเคราะห์ข้อมลู ใช้สถิตติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ 

วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าทีแบบกลุม่ตวัอย่าง

ที่เป็นอิสระต่อกนั  

 
ผลของการวิจัย  

1. ครูที่เป็นกลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็น

ต่อการนิเทศภายในด้านวิชาการของโรงเรียน

กลุ่มเพชรจินดา อ าเภอสามพราน ส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่ อ

พิจารณารายด้านพบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อ

การนิเทศภายในด้านวิชาการของโรงเรียนกลุ่ม

เพชรจินดา ด้านหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการ

สอน อ่ืน ๆ ที่เหลือมีความคิดเห็นต่อการนิเทศ

ภายในด้านวิชาการอยู่ในระดบัมาก 

1.1 ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ

ความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในด้านวิชาการ

ของโรงเรียนกลุ่มเพชรจินดา ด้านหลักสูตร

สถานศึกษาโดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อ

การนิเทศภายในด้านหลกัสูตร สถานศึกษาอยู่

ในระดับมากทุกข้อ โดยที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติั

จริง และค่าเฉลี่ยต ่าสดุ ได้แก่ การออกแบบการ

จัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับศักยภาพของ

ผู้ เรียน 

1.2 ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นที่มีต่อการนิเทศภายในด้านวิชาการของ

โรงเรียนกลุ่มเพชรจินดา ด้านการจัดการเรียน

การสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าครูมีความคิดเห็นต่อ

การนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน

อยู่ในระดบัมากที่สดุได้แก่ การแนะน าให้ใช้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมมาร่วมจัดการเรียนรู้ 

การสอน แนะให้จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระตุ้นให้

นักเรียนคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ การ

เสนอแนะให้ใช้เทคนิคการตัง้ค าถามกระตุ้ น 

ความคิดของนกัเรียน ส าหรับข้ออ่ืนที่เหลือครูมี

ความคิดเห็นต่อการนิ เทศภายในด้านการ

จดัการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก 

1.3 ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นที่มีต่อการนิเทศภายในด้านวิชาการของ

โรงเรียนกลุ่มเพชรจินดา ด้านการใช้สื่อการสอน

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่าครูมีความคิดเห็นต่อการนิเทศ

ภายในด้านการใช้สื่อการสอน อยู่ในระดับมาก

ที่สดุ ได้แก่ การเสนอแนะให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน



วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559  15 

 
 

การเลือกใช้สื่อ การเสนอแนะให้ใช้แหล่งการ

เรียนรู้ที่ เหมาะสมและ การแนะน าให้ใช้สื่อ 

การเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับข้ออ่ืน ๆ ท่ี

เหลือครูมีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในด้าน

การใช้สื่อการสอนอยู่ในระดบัมาก 

1.4 ครูที่ เ ป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นที่มีต่อการนิเทศภายในด้านวิชาการของ

โรงเ รียนกลุ่มเพชรจินดา ด้านการวัดและ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ด ย ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าครูมีความคิดเห็น

ต่อการนิเทศภายในด้านการวดัและประเมินผล

อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การสอนแนะให้

นักเรียนประเมินตนเองและยอมรับผลการ

ประเมินเพื่อการปรับปรุงการ จัดให้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์/สรุปผล

ประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้และการสอน

แนะให้ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง ส าหรับข้ออ่ืน ๆ ที่ เหลือครูมีความ

คิดเห็นต่อการนิเทศภายในด้านการวัดและ

ประเมินผลอยู่ในระดบัมาก  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู

ที่ มี ต่อการนิ เทศภายในด้านวิชาการของ

โรงเรียนกลุ่มเพชรจินดา อ าเภอสามพราน 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 2 

2.1 ครูที่มีเพศแตกต่างกันมีความ

คิดเห็นต่อการนิเทศภายในด้านวิชาการของ

โรงเรียนกลุ่มเพชรจินดา โดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ซึ่งเป็นไป

ตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้โดยที่เพศชายมีความ

คิดเห็นต่อการนิเทศภายในด้านวิชาการน้อย

กว่าเพศหญิง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

ด้านการจัดการเรียนการสอนมีความคิดเห็นไม่

แตกต่างกัน ส าหรับด้านหลักสูตรสถานศึกษา

เพศชายมีความคิดเห็นต่อกานนิเทศภายใน

มากกว่าเพศหญิง ส่วนด้านการใช้สื่อการสอน

และด้านการวดัและประเมินผลเพศชายมีความ

คิดเห็นต่อการนิเทศภายในน้อยกว่าเพศหญิง

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

2.2 ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี

ความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในด้านวิชาการ

ของโรง เ รียนกลุ่ม เพชรจินดา โดยรวมไม่

แตกต่างซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านหลกัสูตร

สถานศึกษา ด้านการจัดการ เรียนการสอน  

ด้านการใช้สื่อการสอนและด้านการวัดและ

ประเมินผลมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

2.3 ครูที่มีประสบกาณ์ในการสอน

ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในด้าน

วิชาการของโรงเรียนกลุ่มเพชรจินดา โดยรวม

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 

ซึ่ ง เ ป็นไปตามสมมติฐานที่ตั ง้ ไ ว้  และเมื่ อ

พิ จ า รณารา ย ด้ านพบว่ า  ด้ านหลักสู ต ร

สถานศึกษา ด้านการใช้สื่อการสอน และด้าน

ด้านการวัดและประเมินผลมีความคิดเห็น

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 

โดยที่มีครูที่มีประสบการณ์ 1-19 ปี มีความ

คิดเห็นต่อการนิ เทศภายในน้อยกว่าครูที่มี



16 วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559   

 

ประสบการณ์มากกว่า 19 ปี ทัง้โดยรวมและ

รายด้าน ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอนมี

ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

 

การอภปิรายผล  

 จากการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของครู

ที่ มี ต่อการนิ เทศภายในด้านวิชาการของ

โรงเรียนกลุ่มเพชรจินดา อ าเภอ สามพราน 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีความคิดเห็น

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทัง้นี ้

เพราะการนิเทศภายในด้านวิชาการ ถือว่าเป็น

หัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษาดังนัน้ 

โรงเรียนกลุ่มเพชรจินดา จึงมีแนวนโยบายที่จะ

พัฒนางานด้านวิชาการ เช่น ด้านหลักสูตร  

ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการ

เรียนการสอน และการวัดและประเมินผล  

เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  

ให้สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษาตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้

เกิดผลดีและเกิดประโยชน์กบัผู้ เรียนอย่างสงูสุด 

ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง ค า ร ณ   

ด้วงทับหน้า ( 2555) ที่ได้ศึกษาความต้องการ

ก า ร นิ เ ท ศภ า ย ใ น ด้ า น วิ ช า ก า ร ข อ ง ค รู 

ในสถานศกึษาสงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัเพชรบุรี 

พบว่ าการนิ เทศภายในด้านวิชาการ โดย

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ

สนับสนุนผลการศึกษาของรัชนี  ลาภรัตนทอง 

(2552)  ที่ ไ ด้ท าการศึกษาวิ จั ย เ ร่ื อ งการ

ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเวียงฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการนิเทศภายในด้าน

วิชาการของโรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัด

เชียงใหม่ ตามความคิดเห็นของครูผู้ สอนโดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่าด้านหลกัสตูรโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการ

นิ เทศภายใน ด้านวิ ช ากา ร โ รง เ รียนกลุ่ ม 

เพชรจินดา อ าเภอสามพราน สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

เขต 2 อยู่ ในระดับมากทุกข้อ ทั ง้นี เ้พราะ 

โรงเรียนในกลุ่มเพชรจินดาได้จัดท าหลักสูตร

สถานศึกษาโดยยึดหลกัสตูรแกนกลางเป็นหลกั 

ให้ครูและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม

ในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา

หลักสูตรท้องถิ่น ใ ห้มีความสอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลาง พร้อมจัดแผนการเรียนรู้ที่

หลากหลายและให้สอดคล้องกับสภาพความ

แวดล้อมตลอดจนบริบท ความต้องการของ

ผู้ เรียนและชุมชน มีการก ากบัติดตามผลการจดั

การศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา  

มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ข อ ง ค า รณ   ด้ ว ง ทั บห น้ า  ( 2 5 5 5 )  ที่ ไ ด้

ท าการศึกษาความต้องการการนิเทศภายใน

ของครูในสถานศึกษาสงักดัอาชีวศึกษา จงัหวดั

เพชรบุรี พบว่าโดยภาพรวมด้านหลกัสูตรอยู่ใน

ระดับมาก และสนับสนุนงานวิจัยของฉวีวรรณ  

พันวัน (2551) ที่ได้ท าการศึกษาการนิ เทศ 

ภายในโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตพืน้ที่การศึกษา
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ล าพนู เขต 2 พบว่าการปฏิบติัของครูที่มีต่อการ

นิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพืน้ที่

การศึกษาล าพูน เขต2โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

นอกจากนี ย้ั ง สอดคล้องกับงานวิ จั ยของ

ฉวีวรรณ  พันวัน (2551) ที่ได้ศึกษาการนิเทศ

ภายในโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตพืน้ที่การศึกษา

ล าพูน เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติของ

ครูที่มีต่อการนิเทศ ภายในโรงเรียนมธัยมศึกษา 

เขตพืน้ที่การศึกษาล าพูน เขต 2 โดยภาพรวม

อยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่าการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก คือ สง่เสริมให้

ครูท าแผนการสอนให้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่าความคิดเห็นของครูที่มีต่อ

การนิเทศภายในด้านวิชาการของโรงเรียนกลุ่ม

เพชรจินดา อ าเภอสามพราน สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม  

เขต 2 อยู่ในระดับมากทัง้นีเ้พราะโรงเรียนกลุ่ม

เพชรจินได้ด าเนินการจดัการเรียนการสอน โดย

ให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้ เ รี ยน เ ป็นส าคัญ  ท าแผนการ เ รียน รู้ ใ ห้

สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรและจัด

กิจกรรมการเรียนการ สอนตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเทคนิค

วิ ธี ก า รสอนที่ เ น้ นผู้ เ รี ยน เ ป็นส า คัญ  ซึ่ ง

ส อดค ล้ อ ง กั บ แผนกา รศึ ก ษ า แห่ ง ช า ติ   

พ.ศ.2560-พ.ศ.2579 ที่ได้ก าหนดแนวทางใน

การจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องยึด

หลกัว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ

พฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญ

ที่สุด  ฉะนัน้ค รูผู้ สอนจะต้องเปลี่ยนแปลง

บทบาทจากการเป็นผู้ ชีน้ า ผู้ ถ่ายทอดความรู้

เป็นผู้ ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนในการ

แสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

ต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก้ผู้ เรียน เพื่อน า

ข้อมูลเหล่านัน้ไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตน 

เนื่องจากการจดักิจกรรมการสอนถือว่าผู้ เรียนมี 

ความส าคัญที่สุดนัน้  เ ป็นกระบวนการจัด

กิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ และความ

ถนัดของผู้ เ รียนโดยค านึงถึงความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคล การฝึกทกัษะและระบวนการคิด 

โดยการจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้สงัเกต รวบรวม 

วิเคราะห์ สรุปเชื่อมโยงข้อมูล การฝึกปฏิบัติ 

การส ร้างอง ค์ความ รู้  การ ไ ด้ เ รี ยน รู้ จาก

ประสบการณ์จริง รวมทัง้ปลูกฝังคุณธรรม 

ค่านิยมที่ดีงาม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

ซึ่ งครู เ ป็นผู้ ส ร้างเส ริมบรรยากาศที่ อบอุ่น 

เป็นมิตร และอ านวยความสะดวกให้ผู้ เรียนเกิด

การเรียนรู้ โดยยึดหลกัการประเมินผู้ เรียนตาม

สภาพจริง  ครูผู้ สอนจึ งจ า เ ป็นต้องพัฒนา

ศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้การจัด

กิจกรรมการ เ รียน การสอนของตนเองที่

หลากหลาย  สอดค ล้องกับ เนื อ้ หาสาระ  

และความต้องการของผู้ เรียน เพื่อให้การจดัการ

เรียนการสอนบรรลตุามจดุมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของค ารณ  ด้วงทับหน้า 

(2555)  ที่ ไ ด้ท าการศึกษาวิจัย เ ร่ืองความ
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ต้องการการนิเทศภายในด้านวิชาการของครูใน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 

ผลการวิจยัพบว่า บคุลากรในสถานศกึษาสงักัด 

อาชีวศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี มีความคิดเห็นของ

ครูด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก เช่นกัน ด้านการ

ใช้สื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ ใน

ระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในด้าน

วิชาการของโรงเรียนกลุ่มเพชรจินดา อ าเภอ

สามพราน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับมาก

ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าครูผู้สอนได้ตระหนกัว่าการใช้

สื่อการการสอนเป็นส าคัญในการกระตุ้ นให้

นักเรียนมีความสนใจ ช่วยให้นักเรียนมีความรู้

และความเข้าใจในเนือ้หาได้เร็วขึน้ การใช้สื่อ

การสอนเป็นเคร่ืองมือที่เอือ้ให้ครูสามารถจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

ตามที่หลกัสูตรต้องการง่ายขึน้ การเรียนรู้ด้วย

สื่อจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายและ

ยั่งยืน เพราะผู้ เรียนได้เกิดการสัมผัสแตะต้อง

จากของจริงซึ่ งหมายถึงการลงมือปฏิบั ติ

กิจกรรมโดยมีสื่อ อปุกรณ์ต่าง ๆ เป็นเคร่ืองช่วย 

นอกจากนีพ้บว่าการใช้สื่อการเรียนการสอน 

ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และแหล่งการเ รียนรู้ที่

เหมาะสม ผู้ เรียนได้ศึกษาจากแหล่งการเรียน

การสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้ที่

เหมาะสมและให้ผู้ เรียนได้ศึกษาจากแหล่งการ

เรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกบัผู้ เรียน ซึ่งเป็น

วิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้กระบวนการจดัการเรียน

การสอนบรรลจุุดหมายที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้อง

กบัสอดคล้องกบังานวิจยัของสายใจ  ประยูรสขุ

(2551) ที่ ไ ด้ท าการศึกษาวิ จัย เ ร่ืองความ

ต้องการการนิเทศของครูผู้ สอนโรงเรียนยา

นาเวศวิทยาคม ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจยัพบว่าระดบั

ความต้องการการนิเทศด้านสื่อการเรียนการ

สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการวัด

และประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความคิดเห็น

ของครูที่มีต่อการนิเทศภายในด้านวิชาการของ

โรงเรียนกลุ่มเพชรจินดา อ าเภอสามพราน 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับมาก

ทุก ข้อ  ทั ง้นี อ้ าจ เ ป็น เพราะกลุ่ม โรง เ รี ยน 

เพชรจิ นดา ไ ด้มี กา รก าหนดการ วั ด และ

ประเมินผลการศึกษาอย่าง ชัดเจน วัดและ

ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

มีการวัดและประเมินผลทั ง้ ระหว่าง เ รียน 

หลังสิ น้สุดการ เ รียน  เพื่ อที่ จ ะช่ วยใ ห้ค รู

ป ร ะ เมิ นผลความ ก้ า วห น้ า ในกา ร เ รี ยน 

ประเมินผลหาข้อบกพร่องและประเมินผล 

เพื่ อตัดสินระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ เ รียน  

เพื่อน าผลการวัดและประเมินผลการศึกษาไป

ใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

การประเมินผลพฒันาการของผู้ เรียนครอบคลมุ

ทั ้ง ด้ า น ร่ า ง ก าย  อ า รม ณ์  จิ ต ใ จ  สั ง คม  

และสติปัญญา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
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ระดับมาก ผลจากการวิจัยพบว่าความคิดเห็น

ของครูที่มีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นของครูที่มี

ต่อการนิเทศภายในด้านวิชาการของโรงเรียน

กลุ่ม เพชรจินดา อ า เภอสามพราน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมแตกต่างกันและ

รายด้านความแตกต่างกันเนื่องจากครูเพศชาย

และเพศหญิงมีการปฏิบัติตามระเบียบแบบ

แผนที่กระทรวงศึกษาธิการได้วางแนวทางไว้

และกระบวนการทางความคิดและการท างานที่

เพศชายและเพศหญิงที่มีกระบวนการคิดที่

รอบคอบเช่นเดียวกนั เพราะ ไม่ว่าเพศชายหรือ

เพศหญิงมีสิทธิเสรีภาพและโอกาสในการ

แสวงหาความรู้เท่าเทียมกัน จึงส่งผลให้ครูที่มี

เพศต่างกันมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ

การนิเทศภายในด้านวิชาการไม่เท่าเทียมกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับรัชนี  ลาภรัตนทอง (2551) 

ได้ท าการศึกษาวิจัย เ ร่ืองการนิเทศภายใน

โรง เ รียนบ้านเวียงฝาง  จังหวัด เชียงใหม่

ผลการวิ จั ยพบว่ า  ค รูผู้ ส อนใน โ ร ง เ รี ยน  

บ้านเวียงฝาง มีความคิดเห็นต่อการนิ เทศ

ภายใน โดยรวมแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ 

ธีระวัฒน์  ค าชุม (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัย

เร่ือง การศึกษาการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของ

โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนห้วยชุมภู เขตพืน้ที่

การศึกษาเชียงราย เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 

ครูผู้ สอนในกลุ่มโรงเรียนห้วยชุมภู มีความ

คิดเห็นต่อการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน

ใ น ก ลุ่ ม โ ร ง เ รี ย น ห้ ว ย ชุ ม ภู  ที่ เ พ ศ แ ล ะ

ประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ

นิเทศ โดยภาพและรายด้านแตกต่างกัน มีการ

ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบั 3 ล าดบั

ได้แก่ ด้านหลกัสูตร การใช้สื่อการสอน และวัด

และประเมินผล ผลจากการเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของครูที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน 

มีความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายใน 

ด้านวิชาการของโรงเ รียนกลุ่มเพชรจินดา 

อ าเภอสามพราน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ าแนก 

ตามระดับการศึกษา พบว่าโดยภาพรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ได้เป็นไปตาม

สมมุติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นีส้ืบเนื่องมาจากครูที่มี

ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดไม่แตกต่าง

อาจเป็นเพราะครูพบเจอปัญหาเหมือนกัน 

สิ่งแวดล้อมและบริบทคล้ายกัน ซึ่งคัดแย้งกับ

งานวิจัยของรัชนี  ลาภรัตนทอง (2551) ที่ได้

ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง ก า ร นิ เ ท ศภ า ย ใ น โ ร ง เ รี ย น 

บ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย

พบว่า ครูผู้ สอนในโรง เ รียนบ้านเวียงฝาง  

มีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายใน โดยรวมไม่

แตกต่างกนั และสอดคล้องกบัธีระวฒัน์  ค าชุม 

(2552) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษา

การนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในกลุ่ม

โรงเรียนห้วยชุมภู เขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย 

เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้ สอนในกลุ่ม

โรงเรียนห้วยชุมภู มีความคิดเห็นต่อการนิเทศ

แบบมีสว่นร่วมของโรงเรียนในกลุม่โรงเรียนห้วย

ชุมภู ที่ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น
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ต่อการนิเทศ โดยภาพรวมรายด้านไม่แตกต่าง

กนั 

 ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน  

มีความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายใน

ด้านวิชาการของโรงเ รียนกลุ่มเพชรจินดา 

อ าเภอสามพราน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ าแนก

ตามประสบการณ์ในการสอน พบว่าโดย

ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม

ส ม มุ ติ ฐ า น ที่ ตั ้ง ไ ว้  ทั ้ง นี ้สื บ เ นื่ อ ง จ า ก

ประสบการณ์ในการท างานของครูแต่ละคนมี

ความแตกต่างกัน ซึ่งอาจเกิดจากหลกัสูตรและ

แนวทางการจัดการศึกษามุ่งจัดกระบวนการ

เรียนการสอน โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ครูจึง

ต้องพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับแผนการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-พ.ศ.2579 จึง

หน่วยงานที่เก่ียวข้องและบุคลากรทัง้ภายใน

และภายนอกให้ความรู้แก่ครูผู้ สอน แต่การ

เรียนรู้จากการอบรมสมัมนาเหลา่นัน้ยงัไม่เพียง

พอที่จะน ามาใช้แก้ปัญหาในการจัดการเรียน

การสอนในห้องเรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของการจดัการเรียนรู้ จึงเป็นสาเหตใุห้ครูผู้สอน

ส่วนใหญ่ต่ืนตวัให้ความส าคญั และความสนใจ

ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  

และเนื่องจากครูที่มีประสบการณ์การสอน 

มานานท าให้ชินกบัหลกัสูตรเก่าและความถนัด

กับการสอนแบบเดิม ๆ ขาดความกระตือรือร้น

ในการพัฒนาการเรียนการสอน ส่วนครูที่มี

ประสบการณ์น้อยต้องการจะพัฒนาทักษะ 

ต่าง ๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอนมาก

ยิ่งขึน้ไปซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตร จึงต้องการ

เพิ่มพูนความรู้ที่ใหม่และทันสมัยมากยิ่งขึน้  

จึงเป็นสิ่งที่ท าให้ครูที่มีประสบการณ์ในการสอน

ต่าง ๆ มีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในด้าน

วิชาการแตกต่างกนั สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ค ารณ  ด้วงทบัหน้า (2555) ได้ศกึษาเร่ืองความ

ต้องการการนิ เทศภายในด้านวิชาการของ 

ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด

เพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีประสบการณ์

การสอนต่างกัน มีความต้องการต่อการนิเทศ

ภายในด้านวิชาการ โดย ภาพรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ  .05  โดยครูที่ มี

ประสบการณ์การสอนในการสอน 1-19 ปี 

มีความต้องการต่อการนิ เทศภายในด้าน

วิชาการมากกว่าครูที่มีประสบการณ์การสอน

มากกว่า 19 ปีขึน้ไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ 

1 . 1  ด้ า น ห ลั ก สู ต ร  ผู้ บ ริ ห า ร

สถ านศึ กษาคว รพัฒนาค รู ใ ห้ มี ค ว าม รู้   

ความเ ข้าใจ เ ก่ียวกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ด้านหลกัการ 

จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลกัสูตร รวมถึงควรจัด

ใ ห้ มี ก า ร ป รั บป รุ ง แ ล ะพัฒน าหลั ก สู ต ร

สถานศึกษาให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
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ผู้ เรียนและชุมชน ส่งเสริมให้ครูพฒันาหลกัสตูร

ให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและจัดอบรม 

วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อน าไปใช้ในการจัดท า

แผนการเรียนรู้ 

1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ผู้ บ ริหารสถานศึกษาควรส่ง เสริมให้ครูจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้ เรียน

เกิดการวิ เคราะห์  คิดสัง เคราะห์  และคิด

สร้างสรรค์ ด้วยการวางแผนการนิเทศภายใน

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อครูผู้สอนจะได้

พฒันาการจดัการเรียนการสอนอย่างมีคณุภาพ

และส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ 

ในทกุด้าน 

1.3 ด้านการใช้สื่อการสอน ผู้บริหาร

สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองใน

ด้านการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อ ICT 

ช่วยสอนมากขึน้ และพัฒนาสื่อนวัตกรรมของ

ตนเอง เพื่อสื่อจะได้สอดคล้องเหมาะสมกับ

เนือ้หาและกิจกรรม ควรจดัให้มีห้องศนูย์สื่อการ

เรียนการสอนและศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.4 ด้านการวัดและประเมินผล 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูได้พฒันา

เคร่ืองมือวัดและประเมินผลให้ได้ มาตรฐาน

และสอดคล้องกับตัวชี ว้ัดมากยิ่ งขึ น้  และ

ส่งเสริมให้ครูใช้เคร่ืองมือวัดและประเมินผลที่

หลากหลายให้เหมาะสมกับเนือ้หา ตรงตาม

จุดประสงค์การเรียนรู้ และมีการวัดและการ

ประเมินตามสภาพจริง 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้

ต่อไป 

2.1 ควรศึกษาเก่ียวกับการนิเทศ

ภายในด้านวิชาการและด้านอ่ืนที่ส่งผลการ

พัฒนาคุณภาพผู้ เ รี ยนของโรง เ รียนกลุ่ม 

เ พช รจิ นดา  คว รศึ กษา เ ก่ี ย วกับ เ ทคนิ ค 

และวิ ธีการสอนที่ เ น้นผู้ เ รียนคิดวิ เคราะ ห์   

คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา 

ผู้ เ รียนในกลุ่มเพชรจินดา อ าเภอสามพราน 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 2 

2.2 ควรศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการ

จดักิจกรรมการนิเทศภายในรูปแบบต่าง ๆ  
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ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเหน็ของครู 
โรงเรียนเทศบาล สังกดัเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

SCHOOL ADMINISTRATORS’ INSTRUCTIONAL LEADERSHIP AS PERCEIVED 
BY THE TEACHERS OF MUNICIPAL SCHOOLS UNDER THE 

NAKORNPATHOM MUNICIPALITY NAKORNPATHOM PROVINCE 
 

อญัชลี  ศิริพรนพคณุ 
โรงเรียนบ้านเนินม่วง (ประชาบ ารุง) ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต 2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ตามความ

คิดเห็นของครูโรงเรียนเทศบาล สงักดัเทศบาลนครปฐม จงัหวดันครปฐม และ 2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะ

ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ ในการปฏิบติังานโรงเรียนเทศบาล สงักดัเทศบาลนครปฐม จงัหวดันครปฐม จ านวน 165 

คน สุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่าชนิด 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ

(Percentage) และค่า t-test 

ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนเทศบาล สงักดัเทศบาลนครปฐมโดยรวมทัง้ 12 ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดบั คือ ด้าน

จัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในด้านการวัดและประเมินผล การบริหารการ

จัดการหลักสูตร การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่ชมุชน การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน การวิจยัเพื่อพฒันา

การศึกษาคณุภาพการศึกษา พฒันาสื่อการเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และด้านการส่งเสริมความรู้

แก่ชุมชน  ครูที่มีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนใน

ภาพรวมแตกต่างกัน และในรายด้านพบว่า ครูชายและครูหญิงมีความคิดเห็นแตกต่างกันใน 6 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการนิเทศการศึกษา การพฒันาระบบประกันคณุภาพ การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพ การแนะ

แนวการจัดการศึกษา การประสานความร่วมมือ และด้านการส่งเสริมวิชาการชุมชน โดยที่ครูหญิงมี

คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมากกว่าครูชาย ส่วน
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ประเด็นที่ครูหญิงและครูชายมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันมี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ

หลกัสตูร ด้านการจดัการเรียนรู้  ด้านการพฒันาสื่อการเรียนรู้ ด้านการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ ด้านการ

วัดและประเมินผล และ ด้านการส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน ครูที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ

คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่ต่างกันโดยรวม

และรายด้านทัง้ 12 ด้าน  

 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าทางวิชาการ, ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

 
ABSTRACT 

This research was rational 1 )  to study the academic status of the administrators 

according to the opinions of the teachers of Nakhon Pathom Sub-District School, Nakhon 

Pathom Province, and 2 )  to study the academic problems of the school administrators 

according to the opinions of Panya teachers. According to educational qualifications, the 

institute in the performance of the training schools, Nakhon Pathom Municipality School, 165 

people, Stratified Random Sampling, the tool used to study the data were 5  levels of folly. The 

data included the opinion index between the road and the mean deviation, normal deviation, 

percentage value. (Percent) and t-test values. 

The results of the study were as follows: The academic ethics of the school 

administrators according to the opinions of the teachers of Nakhon Pathom Municipality School 

in total in 1 2  aspects were at a high level, respectively, namely learning management, 

development of internal quality assurance system Measurement and evaluation, curriculum 

management, education management, education, academic education for the community, 

coordination of relations in academic development with other educational institutions, research 

for educational development. The teachers had different opinions about the academic status 

of the school administrators overall, and on the other hand, the male teachers and the teachers 

had different opinions about the academic status of the school administrators. Female teachers 

differ in their opinions in 6  areas, including educational management, development of quality 

assurance system, research for the development of educational quality, education 

management, educational cooperation, and female teachers. There were 6  aspects of the 
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article about the academic status of the school administrators than the male teachers. The 

issues that female teachers and male teachers had no different opinions were divided into six 

aspects: curriculum management, learning management, curriculum development, 

Development of measurable learning resources and, below, educating teachers with different 

levels of education. There were no differences in opinions, and teachers with different 

employees had no differences in opinion overall and in all 12 aspects. 

 

Keywords: instructional leadership, school administrators’ leadership 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ผู้บริหารเป็นปัจจยัส าคัญในการบริหาร 

เนื่องจากเป็นผู้ ใช้ปัจจัยในการบริหารอ่ืน ๆ 

ประกอบด้วยเงิน วัสดุ สิ่ งของ และวิ ธีการ

ปฏิบัติงาน ผู้ บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้ น าใน

ด้านการบริหารโรงเรียนและด้านการเรียนการ

สอนจึงจ าเป็นที่ต้องตระหนักถึงพฤติกรรมผู้น า

เพื่อที่จะได้ปฏิบัติต่อผู้บงัคับบญัชา หรือเพื่อน

ร่วมงานและบุคลากรในโรงเรียนให้เหมาะสม

กับภารกิจในส่วนที่ รับผิดชอบ หรือไ ด้ รับ

มอบหมาย ผู้ บริหารที่จะประสบผลส าเร็จที่ดี 

คือ ผู้ ที่สามารถใช้ความรู้ความเป็นผู้ น าหรือ

ภาวะผู้น าในการบริหารงาน โดยสามารถปรับ

สภาวะแวดล้อมเพื่อให้ผู้ ร่วมงานมีจิตใจร่วมกนั

ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ผู้ เ รียน  โรง เ รียนเทศบาล สังกัด เทศบาล

นครปฐม จงัหวดันครปฐม เป็นสถานศกึษาที่จดั

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ท าการสอนนกัเรียนตัง้แต่

ระดับชัน้อนุบาลปีที่ 1-2 ประถมศึกษาปีที่1-6 

และระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 โดยอยู่

ภายใต้ก ากับการดแูลของกรมส่งเสริมปกครอง

ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ค าแถลง

นโยบายของนายกเทศมนตรี ในปี 2560 ซึ่งพบ

ปัญหาในด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการสอน

ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2559 

1) ผลการปะเมินระดับชาติ ชัน้ประถมศึกษา 

ปีที่ 6 สาระภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

42.25 สาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.68 สาระภาอังกฤษ 

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.59 สาระคณิตศาสตร์ 

มีคะแนนเฉลี่ย  40.47 สาระวิทยาศาสตร์  

มีคะแนนเฉลี่ย 41.22 2) การพัฒนาระบบการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษายังไม่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ปกครอง  

3) ผู้บริหารไม่เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการ

บริหารและแก้ไขปัญหาภายในสถานศึกษา 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงได้ท าการศึกษา

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ตามความ

คิดเห็นของครูโรงเรียนเทศบาล สงักัดเทศบาล

นครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ผู้ บริหาร
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สถานศึกษาน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการ

ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ เ กิ ด

ประสิทธิภาพในการบริหารงานต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้ น าทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ

ครู โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม 

2 . เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้ น าทาง

วิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของครู โรงเรียนเทศบาล สงักดัเทศบาล

นครปฐม จังหวัดนครปฐม จ าแนกตาม เพศ  

วฒุิการศกึษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนือ้หา มุ่งศึกษาภาวะ

ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัด

เทศบาลนครปฐมใน 12 ด้าน ดังนี ้ด้านบริหาร

การจัดการหลักสูตร ด้านจัดการเรียนรู้ ด้าน

พัฒนาสื่อ การเรียนรู้ ด้านการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการ

นิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน ด้านการวิจัย เพื่ อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้แก่

ชุมชน ด้านการแนะแนวการจัดการศึกษา ด้าน

การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ

กับสถานศึกษาอ่ืนและด้านการส่งเสริมและ

สนบัสนนุงานวิชาการแก่ชมุชน 

ขอบ เขต ด้านประ ชากรและกลุ่ ม

ตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนเทศบาล สังกัด

เทศบาลนครปฐม ปีการศึกษา 2561 รวม

จ านวนทัง้หมด 281 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยครัง้นี ้ด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง

ชัน้ (Stratified random sampling) ครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ปีการศึกษา 2561 ได้ขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างจ านวน 165 คน ก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง (Sample Size) โดยตารางของเครจซี

มอร์แกน (Krejcie and Morgan 1970)  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศกึษานี ้ได้ก าหนดกรอบเนือ้หาการวิจยัจากการสงัเคราะห์แนวคิดภาวะผู้น าทางวิชาการ

ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(2533) สถาบนัพฒันาผู้บริหารการศกึษา (2547) สถาบนัพฒันาความก้าวหน้า (2553) ดงัภาพประกอบ 
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ตวัแปรต้น               ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
วิธีด าเนินวิจัย 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษา ภาวะผู้น าทาง

วิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครู โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา 

โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 

165 คน ซึง่ก าหนดด้วยตารางก าหนดขนาดของ

เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) 

แ ล ะ สุ่ ม แ บ บ ชั ้น ภู มิ  ( Stratified Random 

Sampling) โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับเป็นเคร่ืองมือหลักในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

อธิบายตัวแปรใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ 

ค่ า เ ฉ ลี่ ย  ค่ า ค ว าม เ บี่ ย ง เ บนม าต ร ฐาน  

และอนมุานสถิติใช้ t-test 

 
ผลของการวิจัย 

จากการศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม สรุปผลได้ดงันี ้

1. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

2. วฒุิการศกึษา 

2.1 ปริญญาตรี 

2.2 สงูกว่าปริญญาตรี 

3. ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

3.1 ต ่ากว่า 10 ปี 

3.2 10 ปี ขึน้ไป 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาตาม

ความคิดเห็นของครู 

1. ด้านบริหารการจดัการหลกัสตูร 

2. ด้านจดัการเรียนรู้ 

3. ด้านพฒันาสื่อการเรียนรู้ 

4. ด้านพฒันาแหลง่เรียนรู้ 

5. ด้านการวดัและประเมินผล 

6. ด้านการนิเทศการศึกษา 

7. ด้านการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายใน 

8. ด้านการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา 
9. ด้านการสง่เสริมความรู้แก่ชมุชน 
10. ด้านการแนะแนวการจดัการศกึษา 
11. ด้านการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ
กบัสถานศกึษาอ่ืน 
12. ด้านการสง่เสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแก่ชมุชน 
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2. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จั งหวัด

นครปฐม ด้านการบริหารการจัดการหลักสูตร 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  

3. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

หลกัสตูร โดยรวมและรายด้านอยูในระดับมาก

ท่ีสดุ 

4. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ด้านการบริหารการจัดการพัฒนาสื่อ

การเรียนรู้ โดยรวมและ รายด้านอยูในระดับ

มาก 

5. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ด้านการบริหารการจัดการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้  โดยรวมและรายด้านอยูในระดับ

มาก 

6. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ด้านการวัดประเมินผลการวิจัย  

โดยรวมและรายด้านอยใูนระดบัมาก 

7. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ด้านการนิเทศการศึกษา โดยรวมและ

รายด้านอยใูนระดบัมาก 

8. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ด้านการพฒันาระบบประกนัคณุภาพ

ภายใน โดยรวมและรายด้านอยใูนระดบัมาก 

9. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  โดยรวมและรายด้านอยูในระดับ

มาก  

10. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ด้านการส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน 

โดยรวมและรายด้านอยใูนระดบัมาก  

11. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัด เทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ด้านการแนะแนว โดยรวมและราย

ด้านอยใูนระดบัมาก  

12. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด
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นครปฐม ด้านการประสานความร่วมมือในการ

พฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน โดยรวมและ

รายด้านอยใูนระดบัมาก 

13. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่ชุมชน โดยรวมและรายด้านอยูใน

ระดับมาก จากการเปรียบเทียบภาวะผู้น าทาง

วิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของครู โรงเรียนเทศบาล สงักดัเทศบาล

นครปฐม จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามเพศของ

ครู โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมี

นยัส าคญั 6 ด้าน และไม่แตกต่างกนั ใน 6 ด้าน

จากการเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

โรงเ รียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม จ าแนกวฒุิของครู โดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ทัง้

ความคิดเห็นโดยรวม และรายด้านทัง้ 12 ด้าน

และการเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

โรงเ รียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม จ าแนกประสบการณ์ของครู 

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญ ทัง้ความคิดเห็นโดยรวม และราย

ด้านทัง้ 12 ด้าน 

 

 

อภปิรายผล 

การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัย มุ่งศึกษาภาวะ

ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม

ความคิดเห็นของครู โรงเรียนเทศบาลนครปฐม 

จั งหวัดนครปฐม  ตามวัตถุประสง ค์ และ

สมมติฐานการวิจยัซึง่ผลการวิจยัสามารถน ามา

แปรผลได้ดงันี ้

1. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

เทศบาลนครปฐม จงัหวดันครปฐม โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ

ครูผู้ สอนมองผู้ บ ริหารสถานศึกษา ต้องมี

มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงท าให้

ผู้ บริหารเล็งเห็นความส าคัญของ การจัดการ

ศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะ ดี เก่ง มีสขุ 

และการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของ

โรง เ รียน มีความส าคัญยิ่ ง ต่อการจัดการ

สถานศึกษาใ ห้บรรลุ เป้าหมายที่ ตั ง้ ไ ว้ซึ่ ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของปฐม  ปริปุนณังกูร 

(2553) เร่ือง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามทัศนะของครู สงักัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 พบว่า ใน

ภาพรวมเมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมาก 

โดย ด้านบ ริหาร จัดการหลักสูต รสู ง ก ว่ า  

ด้านอ่ืน ๆ ด้านการวดัประเมินผลต ่าสุดและ ใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้ น าทาง

วิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา ตามความ
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คิดเห็นของครูโรงเรียนเทศบาล สงักัดเทศบาล 

จังหวัดนครปฐม ครูที่มีเพศต่างกัน โดยรวม

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ .05 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกัน เพศชายเพศ

หญิงแตกต่างกนั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหารให้

ความส าคัญระหว่างเพศชายกบัหญิงเท่าเทียม

กัน เพศไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในภาวะ

ผู้น าทางวิชาการ เพราะ ภาวะผู้น า บุคคลที่มี

ความ รู้ความสามารถใช้ปัญญาชี น้ า  เพื่ อ

ปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์ บรรลตุามเปา้หมาย

และวตัถุประสงค์ ต่อองค์กรและต่อตนเอง โดย

อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่พึงประสงค์ ซึ่ ง

สอดคล้องกับบุหงา วชิระศักด์ิมงคล; และปฐม  

ปริปุนณังกูร  (2553) เ ร่ือง ภาวะผู้ น าทาง

วิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาตามทศันะของ

ครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษานราธิวาส 

เขต 2 พบว่า ในภาพรวมเมื่อพิจารณารายด้าน

อยู่ในระดบัมาก โดยจ าแนกครูชายและหญิง ใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้ น าทาง

วิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของครูโรงเรียนเทศบาล สงักัดเทศบาล 

จงัหวดันครปฐม ระหว่างครูที่มีระดบัการศึกษา

ต่างกนั และประสบการณ์ในการท างานต่างกัน 

โดยรวมพบว่าไม่แตกต่างกนัทัง้ 12 ด้านอย่างมี

นัยส าคัญ .05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ ผู้ บริหาร

สถานศึกษามีการปรับภาวะผู้น าในการบริหาร

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการ

การบริหารให้สอดคล้องและเหมาะสมกบับริบท

ของแต่ละโรงเรียน รวมทัง้ผู้ บริหารมีการรับ

ความ ก้าวหน้า ใ ห้ทันสมัย ต่อ เทคโน โลยี

ตลอดเวลา มีความรับผิดชอบเลือกใช้กบริหาร

งานถูกกบังานและหน้าที่บุคคลากรด้วยเหตุผล

ดังกล่าว จึงท าให้ความคิดเห็นของครูต่อภาวะ

ผู้น าทางวิชาการของผู้ บริหารจึงไม่แตกต่างกนั

มีนัยส าคัญ ซึ่ ง ไ ด้สอดคล้อง กับ  สินีนาฎ   

โพ ธิจิญญาโน  (2554)  เ ร่ื อง  การศึ กษา

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ภ า ว ะ ผู้ น า ก า ร

เปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู้ของครู ใน

เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ส านักงานงานเขตบาง

กะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมเมื่อ

พิจารณารายด้านอยู่ในระดับมาก โดยจ าแนก

ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการ

ท างาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช้ 

1.1 ผู้ บริหารสถานศึกษา ควรใช้

ทกัษะการบริหารทางวิชาการในหลายรูแบบมา

ใ ช้บ ริหารสถานศึกษาใ ห้สอดคล้องแ ละ

เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้

เกิดประโยชน์ต่อผู้ เรียน ครู ผู้ปกครอง 

1.2 สถานศึกษาสังกัดเทศบาล

นครปฐม ควรส่งเสริมและพัฒนาผู้ บริหารใน

สถานศึกษา ให้มีทกัษะการบริหารงานในภาวะ

ผู้ น าทางวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อไป 
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

2.1 ควรศกึษาความพงึพอใจของครู

ในด้านการบริหารงานวิชาการของผู้ บริหาร

สถานศึกษาภายในโรงเรียนเทศบาล สังกัด

เทศบาลนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

2.2 ควรศึกษาบทบาทของผู้บริหาร

ในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล สังกัด

เทศบาลนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเหน็ของข้าราชการ
ครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สมุทรปราการ เขต 2 
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS 

ACCORDING TO THE OPINIONS OF TEACHERS IN BANGPHLI 1 NETWORK 
SCHOOL GROUP UNDER SAMUTPRAKAN PRIMARY EDUCATION SERVICE 

AREA OFFICE 2 
 

จินตนา  อินตะ 

โรงเรียนวดัราษฎร์บรูณะ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 2 
 

บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี  1 สงักัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการครู

โรงเรียนกลุม่เครือข่ายบางพลี 1 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสมทุรปราการเขต 2 ปี

การศกึษา 2561 จ านวน 165 คน จ าแนกตามระดบัการศึกษาและประสบการณ์การท างาน เคร่ืองมือใน

การรวบรวมข้อมลูวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ข้าราชการครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สมทุรปราการเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านการค านึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อดุมการณ์ และด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ 2) ครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 1 สงักดัส านกังานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสมทุรปราการเขต 2 ที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนครูที่มีประสบการณ์การ

ท างานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

ค าส าคัญ: ผู้น าการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลง, ประถมศกึษา 
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ABSTRACT 

This research aims to study and to compare the transformational leadership of school 

administrators according to the opinions of teachers in Bangphli 1 network schools group under 

Samutprakan Primary Education Service Area Office 2 The samples used in the study were the 

total of 165 teachers (the academic year 2018), teaching in Bangphli 1 network schools group. 

classified by educational level and work experience. The instruments used were questionnaires 

with 5 levels rating scales. The statistics used for data analysis were percentage, mean, 

standard deviation and t-test. 

The results of the study were found that: 1) Transformational leadership of school 

administrators according to the opinions of teachers in Bangphli 1 network schools group under 

Samutprakan Primary Education Service Area Office 2) Overall were at high levels. When 

considering each aspect, sorted by descending in terms of the individual consideration the 

intellectual stimulus influence of ideology and motivation  2)Teachers’s opinions in Bangphli 1 

network schools group, who had different educational levels, on transformational leadership of 

school administrators, in overall were not different, where as who had different work experience, 

on transformational leadership of school administrators, in overall were different with 

statistically significant at .05 level. 

 

Keywords: Leadership Administrators, Primary Education 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภาวะผู้น าเป็นค าที่เก่าแก่ที่สุดค าหนึ่ง

ในอารยธรรมของโลก นับตัง้แต่ในยุคของการ

ลา่สตัว์ ยคุของการเกษตรกรรม ยคุอตุสาหกรรม 

จนกระทัง่ถึงยคุของความรู้หรือเทคโนโลยี ซึง่ใน

ทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาพบว่าความส าเร็จของ

กลุ่มของสังคมหรือของประเทศหรือของอารย

ธรรมต่าง ๆ นัน้ขึน้อยู่กับภาวะผู้น าของหวัหน้า

หรือผู้น า ผู้ปกครอง ผู้บริหาร หรือของสมาชิกใน

กลุ่มเหล่านัน้ความหมายส่วนใหญ่ของภาวะ

ผู้ น า สะท้อนให้เห็นถึงสมมติฐานที่เ ก่ียวกับ

กระบวนการซึ่งบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลต่อผู้ อ่ืนใน

การน า การอ านวยความสะดวกในการท า

กิจกรรม และการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม

ห รืออง ค์การ  ภาวะผู้ น ามีความหมายถึง

คุณลักษณะ พฤติกรรม ความสามารถ หรือ

กระบวนการที่เป็นปฏิสัมพันธ์ หรือเป็นวิถีการ

ด าเนินชีวิตของบุคคลทีสามารถมีอิทธิพลต่อ
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ผู้ อ่ืนหรือกลุ่มคน สามารถสร้างแรงบันดาลใจ

หรือสร้างความปรารถนาท าให้เกิดความเชื่อถือ 

ศรัทธา การยอมรับ ความพยายาม การอทุิศตัว 

การใช้ความสามารถอย่างดีที่สุด และช่วยเพิ่ม

พลงัอ านาจของผู้ อ่ืน เพื่อให้บรรลผุลส าเร็จตาม

เป้าหมาย และที่ส าคญัคือพวกเรามนุษย์ทุกคน

สามารถจะมีภาวะผู้ น าไ ด้  สามารถน าไ ด้

ตลอดเวลา นอกจากนัน้ “ผู้น าที่ดี” จะช่วยท าให้

ความฝันของมนุษย์เราเป็นความจริง (รัตติกรณ์ 

จงวิศาล, 2556) จากข้อมลูดงักลา่วจะเห็นได้ว่า 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีบทบาทส าคัญต่อ

การน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเปา้หมาย 

ผู้ บ ริหารจะต้องมีความสามารถ มีความรู้   

มีประสบการณ์ มีบคุลิกภาพที่ดี มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้

ผู้ ใต้บังคับบัญชายอมรับและให้ความร่วมมือ

ปฏิบติัตาม นอกจากนีผู้้บริหารต้องมีความแน่ว

แน่ในอุดมการณ์ มีความสามารถถ่ายทอด

ประสบการณ์ความ รู้ใ ห้ผู้ ใ ต้บังคับบัญชา

เปลี่ยนแปลงตนเอง เข้าใจถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล มีการชมเชยให้รางวัลสร้าง

แรงจูงใจ เห็นคุณค่าของทุกคน ส่งเสริมให้

ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้รับการอบรมความรู้เพิ่มเติม 

เพื่อน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ โดยภาวะ

ผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารจะสะท้อน

จากผู้ ร่วมงานหรือผู้ ใต้บังคับบัญชา โรงเรียน

กลุม่เครือข่ายบางพลี 1 สมทุรปราการเขต 2 ซึง่

มีโรงเรียนในกลุ่มทัง้สิน้ 9 โรงเรียน มีปัญหาที่

แตกต่างกันหลายด้าน เช่น ปัญหาเด็กนักเรียน

ย้ายไปโรงเรียนอ่ืน เด็กนักเรียนย้ายโรงเรียน

ตามอาชีพของผู้ ปกครอง ครูขาดความความ

มัน่ใจ ครูไม่ครบชัน้เรียน ขาดแคลนสื่ออุปกรณ์

การเรียนการสอนที่ทันสมัย ผู้บริหารไม่ค่อยมี

เวลาทุ่มเทให้กับโรงเรียนด้วยมีการไปประชุม

บ่อย มีการโยกย้ายบ่อยหรือบางโรงเรียนมีแค่

รั กษากา รผู้ อ า น วยกา ร  ท า ใ ห้ ใ นบา ง ปี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตกต ่า จากท่ีกล่าวมา

เป็นปัญหาที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหาร

ที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดต้องใช้ทัง้ศาสตร์

และศิลป์ในการบริหารงาน  ด้วยเหตผุลดงักล่าว 

ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาภาวะผู้ น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนกลุ่ม

เ ค รื อข่ ายบางพลี  1 ส านัก ง าน เขตพื น้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางส าหรับ

ผู้บริหารที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ภ า ว ะ ผู้ น า ก า ร

เปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบาง

พลี  1 สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษา

ประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 2 

2. เพื่ อ เปรียบเทียบภาวะผู้ น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 
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บางพลี  1 จ า แนกตาม ระดับกา รศึ กษา 

และประสบการณ์การท างาน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาใน  

4 ด้าน ตามทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ของ Bass และ Avolio (1994) ซึ่งไ ด้จ าแนก

ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมี

อุ ดมกา ร ณ์  2) กา รส ร้ า ง แ ร งบันด า ล ใ จ  

3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การค านึงความ

เป็นปัจเจกบคุคล 

ปร ะ ช าก รที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ไ ด้ แก่  

ข้าราชการครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 1 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ปีการศึกษา 

2561 จ านวน 285 คน ใน 9 โรงเรียน เนื่องจาก

มีจ านวนมากจึงใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

โดยอาศยัก าหนดขนาดตวัอย่างจากตารางของ

เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 

1970) ได้จ านวน 165 คน และสุ่มโดยวิธีแบบ

จดัชัน้ภมูิ (Stratified Random Sampling) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน 4 ด้าน 

ตามทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Bass และ Avolio (1994) ดงัภาพที่ 1 

                                ตวัแปรต้น                                                    ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจยัเร่ืองนีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจยัในเชิง

พรรณนา โดยศึกษากบักลุ่มตวัอย่างข้าราชการ

ครูโรงเ รียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี  1 สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สมทุรปราการ เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 

ข้อมลูพืน้ฐานส่วนบคุคล 

1. ระดบัการศกึษา  

- ปริญญาตรี 

- สงูกวา่ปริญญาตรี 

2. ประสบการณ์การท างาน  

- 1-20 ปี 

- 21-35 ปี 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษาใน 4 ด้าน 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์  

2. การสร้างแรงบนัดาลใจ  

3. การกระตุ้นทางปัญญา  

4. การค านงึความเป็นปัจเจกบคุคล 
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165 คน ซึง่ได้มาจากก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง

โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan, 1970) และสุ่ ม โดยวิ ธี ชั น้ ภู มิ  

( Stratified Random Sampling) โ ด ย ใ ช้

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

เป็นเคร่ืองมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายตัวแปรใช้

สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และอนมุานสถิติใช้ t-test 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้ บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ข้าราชการครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 1 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 โดยรวมอยู่

ใ น ร ะดับมาก  ( �̅� =3.94, S.D=0.12) เ มื่ อ

พิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดบัจากมากไปหา

น้อย ได้แก่ ด้านการค านึงความเป็นปัจเจก

บุคคล (�̅� =3.99, S.D=0.23) ด้านการกระตุ้น

ทางปัญญา (�̅� =3.97, S.D=0.26) ด้านการมี

อิ ท ธิ พ ล อ ย่ า ง มี อุ ด ม ก า ร ณ์  ( �̅� = 3.91, 

S.D=0.22) และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  

( �̅�=3.88, S.D=0.24) 

2. ครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 1 

ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็น

ต่อภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหาร

สถานศกึษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

3. ครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 1 

ที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนัมีความ

คิดเห็นต่อภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

อภปิรายผล 

1. เครือข่ายบางพลี 1 สงักัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 

เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านการค านึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพล

อย่างมีอุดมการณ์ และด้านการสร้างแรง

บนัดาลใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญตา  

เกือ้กูลรัฐ (2554) ที่ศึกษาเร่ือง ภาวะผู้น าการ

เปลี่ ยนแปลงที่ ส่ งผล ต่อประสิท ธิผลของ

สถานศึกษาขนาดกลาง อ าเภอโพธาราม สงักดั

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบรีุ เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้ บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิรมย์ 

ถิ นถาวร  (2550) ไ ด้ศึกษาภาวะผู้ น า กา ร

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการ

รับรู้ของข้าราชการครูโรงเรียนในอ าเภอบ้านโพธ์ิ 

สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 พบว่า ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้ บ ริ ห า ร สถ านศึ กษาตามกา ร รั บ รู้ ข อ ง
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ข้าราชการครูโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มากทกุด้าน 

2. ครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 1 

ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็น

ต่อภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหาร

สถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาซี เต๊าะ บีมา 

(2557) ที่ศกึษาเร่ือง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและก าลังใจ

ในการปฏิบติังานของครู ส านกังานเขตพืน้ที่การ

ประถมศึกษายะลา พบว่า ภาวะผู้ น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญ

และก าลงัใจในการปฏิบติังานของครู ส านกังาน

เขตพืน้ที่การประถมศึกษายะลาโดยจ าแนก

ตามระดบัการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน

ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็น

เพราะว่าครูผู้ สอนที่มีวุฒิการศึกษาในระดับที่

ต่างกนั มีการรับรู้ มมุมอง หรือแนวคิด ทศันคติ

ที่เหมือนกนั 

3. ครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 1 

ที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนัมีความ

คิดเห็นต่อภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน

อย่ า ง มี นั ย ส า คัญท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  . 05 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพชาต  ชุ่มชื่น 

(2554) ที่ศึกษาเ ร่ือง  ความคิดเห็นของครู

เก่ียวกับภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวน

กุหลาบ ปทุมธานี พบว่า ครูที่มีประสบการณ์

สอนในโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดบั .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอน 6-10 ปี  

มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ

ของผู้ บริหารสถานศึกษาในทุกด้านแตกต่าง

จากครูที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ  รัตนอนันต์ 

(2555) ศึกษาเร่ือง การศึกษาภาวะผู้ น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะ เชิ ง เทรา  เขต2 พบว่ า  ภาวะผู้ น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต2 จ าแนกตามประสบการณ์ใน

การด ารงต าแหน่งโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทัง้นีอ้าจเป็น

เพราะว่าผู้ บริหารได้ให้ความส าคัญในการ

บริหารงาน ซึ่งครูที่มีประสบการณ์มากและ

ประสบการณ์น้อย มีการรับรู้และมมุมองรวมทัง้

แนวคิดที่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1.1 โรงเรียนกลุม่เครือข่ายบางพลี 1 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สามารถน า
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ข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ บริหาร

สถานศึกษาให้มีคุณลักษณะในการเป็นผู้ น า

การเปลี่ยนแปลง 

1.2 โรงเรียนกลุม่เครือข่ายบางพลี 1 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 สามารถน า

ผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม 

ก าหนดนโยบาย พฒันา การบริหารโรงเรียนให้

เป็นเลิศ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่อ

ภาวะผู้ น าการ เปลี่ ยนแปลงของผู้ บ ริหาร

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศกึษาสมทุรปราการเขต 2 

2.2 ควรศึกษาความพึงพอใจของครู

ต่อภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหาร

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศกึษา 
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การศึกษาความคิดเหน็ของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อการ
บริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล 

อ าเภอบ้านลาด จงัหวัดเพชรบุรี 
THE CHILD CENTER COMMITTEE’S OPINION TOWARD CHILD CENTER 

ADMINISTRATION, BANLAD DISTRICT, PETCHABURI PROVINCE 
 

ณฐิัยา  บวังาม1, ชยัวฒัน์  อทุยัแสน2 
นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

อาจารย์ประจ า คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบัความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศนูย์พฒันา

เด็กเล็กต่อการบริหารงานของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบุรี และ 2) เปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อ าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบรีุ จ าแนกตาม เพศ อาย ุวฒุิการศกึษา กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 

คณะกรรมการบริหารศนูย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบุรี 

จ านวน 123 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way 

ANOVA) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) การบริหารงานในศนูย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ

บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านสื่อการสอน 

รองลงมาคือ ด้านการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้านงานวิชาการ และด้านหลักสูตรและ

แผนการสอน ตามล าดับ 2) คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล 

อ าเภอบ้านลาด ที่มีเพศ อาย ุและวฒุิการศึกษาแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานในศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

 

ค าส าคัญ: คณะกรรมการบริหารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก, การบริหารงาน 
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ABSTRACT  

The purposes of this research were 1) to study opinion level of child center committee 

toward child center administration, Banlad district, Petchaburi province and 2)  to compare 

opinion level of child center committee toward child center administration, Banlad district, 

Petchaburi province which classified by gender, age and educational level. The sample was 

1 2 3  child center committee. The tool was questionnaire and statistics were frequency, 

percentage, mean, and standard diviation. The hypothesis were tested by t-test Independent 

and One way ANOVA. 

Research results reveal that 1) Child center administration of Sub district Administration 

Organization in Banlad District, Petchaburi Province was at high level in overall. When 

considered in each aspects, we found that every aspects were at high level which could ranked 

by mean from high to low, as Instructional media aspect, Evaluation of early childhood 

development aspect, Academic aspect and Curriculum and Lesson plan aspect. 2 )  Child 

center administration Committee, who had different gender, age and educational level, had 

opinion toward child center administration, Banlad district, Petchaburi province not different 

both in overall and each aspect not different 

 

Keywords: Child Center Committee ‘s Opinion, Child Center Administration 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาปฐมวัยนับเป็นการศึกษา

ขัน้ต้นที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน แม้ว่าการศึกษา

ปฐมวัยจะไม่ใช่การศึกษาภาคบงัคับ แต่ถือว่า

เป็นการศึกษาระดับหนึ่งที่มีความจ าเป็นต่อ

สังคม  ดั งจะ เห็น ไ ด้จากพระราชบัญญั ติ

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให้ความส าคญั

ต่อการศึกษาปฐมวัย โดยระบุว่าเป็นส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่รัฐให้การสนับสนุน

การจัดการศึกษาอิสระขึน้อยู่กับความต้องการ

ของสงัคมและชุมชน การจัดการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ จัดต้องมีความรู้และความเข้าใจต่อหลักใน

การจดัการการศกึษาระดบันีอ้ย่างแท้จริง เพราะ

เหตทุี่เด็กปฐมวยัอยู่ในวัยแห่งการพฒันาความ

เจริญเติบโตทุกด้านเป็นช่วงวยัที่ส าคญัที่สุดต่อ

การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ปัญหาด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบ้าน

ลาด จงัหวดัเพชรบุรี ที่ศึกษา สามารถแบ่งได้ 4 
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ด้าน ได้แก่ (องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสน, 

2560) 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ ไม่มีการ

จดัหาสื่อวสัด ุอปุกรณ์ เทคโนโลยีการเรียน การ

สอน ที่ เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 

ของเด็ก 2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ ไม่

มีการบริหารงานด้านงบประมาณในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กตามระเบียบ กฎหมายและ

หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่ น  ด้ วยความโป ร่ ง ใส  3)  ด้านการ

บริหารงานบคุคล ไม่ค่อยมีการสง่เสริมให้ครูเข้า

รับการฝึกอบรม น าความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ 

มาพฒันาการเรียนการสอน ส่งเสริม การมีส่วน

ร่วมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

ควรมีการประเมินผลและนิเทศติดตามบุคลากร 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง 4) ด้าน

การบริหารงานทั่วไป ไม่มีการบ ารุงดูแลและ

พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพ แวดล้อมของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้อยู่ในสภาพ ที่มั่นคง 

ปลอดภัยควรมีการพัฒนาระบบเครือข่าย 

ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ  ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า มี

ประชาสัมพันธ์ เชิง รุกการด าเนินงานศูนย์

พฒันาเด็กเล็กให้ชมุชน องค์กรอ่ืนได้รับข่าวสาร

การจดัการศกึษาการจดั กิจกรรมต่างๆ 

ด้ ว ย เ ห ตุ นี ้ผู้ ศึ ก ษ า ใ น ฐ าน ะ เ ป็ น

นักวิชาการศึกษา ปฏิบติังานในกองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม ดแูลศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

ต้องการศึกษาถึงสภาพการบริหารงานวิชาการ

ด้านต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เกิดขึน้

ภายในศนูย์ ว่าแต่ละศนูย์มีการบริหารลักษณะ

อย่างไรและเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน

ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กท่าเสนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของ

คณะกรรมการบริหารศูน ย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อ า เภอ บ้านลาด  จั งหวัด เพชรบุ รี  ว่ า อยู่ 

ในระดบัใด 

2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จ าแนกตาม 

เพศ อาย ุวฒุิการศกึษา 

 

ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาครัง้นี ้ เป็นการศึกษาความ

คิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต่อการบริหารงานวิชาการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลอ าเภอบ้านลาด จังหวัด

เพชรบรีุมุ่งศกึษา 4 ด้าน โดยน าแผนยทุธศาสตร์

ช า ติ ด้ า นปฐมวั ย  ( แ ร ก เ กิ ด ถึ ง ก่ อ น เ ข้ า

ประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้าน

เด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559 ของส านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา มาศึกษา (ส านกังาน

เลขา ธิการสภาการศึกษา , 2556)  ไ ด้แก่ 

1) ด้านงานวิชาการ 2) ด้านหลักสูตรและ
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แผนการสอน 3) ด้านสื่อการสอน และ 3.4) ด้าน

การประเมินผลพฒันาการของเด็กปฐมวยั 

ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึกษา ไ ด้แก่  

คณะกรรมการบริหารศูน ย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ครูผู้ดูแลเด็ก 

และผู้ปกครองเด็ก องค์การบริหารส่วนต าบลที่

มีศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก รวมทัง้หมด 15 แห่ง 

จ านวน 177 คน ผู้ วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษา จ านวน 123 คน โดยพิจารณาจาก

ตารางของเครจซี่  และมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan, 1970) น ามาสุ่มโดยวิธีการสุ่มแบบ

แบ่งชัน้ (Stratified Random sampling) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                               ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยันีใ้ช้วิธีการวิจยัในเชิงพรรณนา 

ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 123 คน โดย

อาศัยตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie 

& Morgan, 1970) สุ่มโดยวิธีการสุ่มแบ่งชัน้ 

(Stratified Random sampling) เค ร่ืองมือใน

การรวบรวมข้อมลูคือ แบบสอบถามชนิดมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ของ 

ลิเคร์ด (Likert Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลคือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค า ถ ามกั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ( Index of Item 

Objective Congruence : IOC) สัมประสิท ธ์ิ

แ อ ล ฟ า ข อ ง ค ร อ น บ า ค  ( Cronbach’s 

Coefticient) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

( �̅�)  แ ล ะ ค่ า ค ว า ม เ บี่ ย ง เ บ นม าต ร ฐ า น 

(Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดย

การทดสอบค่าทีโดยใช้สถิติ t-test และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) 

สถานภาพทัว่ไปจ าแนก 

1. เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

2. อาย ุ

- 20-40 ปี 

- 41 ปี ขึน้ไป 

3. วฒุิการศกึษา 

- ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

- ปริญญาตรีขึน้ไป 

การบริหารงานศนูย์พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอบ้านลาด 

จงัหวดัเพชรบรีุ ใน ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านงานวชิาการ 

2. ด้านหลกัสตูรและแผนการสอน 

3. ด้านส่ือการสอน 

4. ด้านการประเมินพฒันาการของเดก็ปฐมวยั 
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สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี 

มีวฒุิทางการศกึษาปริญญาตรี มีประสบการณ์

ท างาน 3-5 ปี 

2. การบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบ้าน

ลาด จงัหวดัเพชรบุรี โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทุกด้าน เรียงล าดบั

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านสื่อการสอน 

รองลงมาคือ ด้านการประเมินพัฒนาการของ

เด็กปฐมวยั ด้านงานวิชาการ และด้านหลกัสตูร

แ ล ะ แผนกา ร สอน  ต ามล า ดั บ  อ ธิ บ า ย

รายละเอียดแต่ละด้านได้ดงันี ้

2.1 ด้านงานวิชาการมีการปฏิบติัอยู่

ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีการ

ปฏิบัติอยู่ ในระดับมากทุกด้าน เ รียงล าดับ

ค่ า เฉลี่ ย จากมากไป น้อย  ไ ด้ แก่  กา รจัด

ประสบการณ์ที่สอดแทรกคุณธรรม รองลงมา

คือ  ความ รู้ เ ก่ี ยวกับการจัดกิ จกรรมและ

เสียงดนตรีได้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ความรู้

เก่ียวกบัการประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวยั 

ความรู้เก่ียวกับสุขภาพและโภชนาการของเด็ก

ปฐมวัย ความรู้เก่ียวกับสื่อสิ่งประดิษฐ์และสื่อ

การสอนของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์

เล่นและการเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ความรู้ทางด้านพฒันาการของเด็กปฐมวยั และ

ความรู้เก่ียวกับวิธีการสอนที่สอดคล้องกับเด็ก

แต่ละช่วงวยั ตามล าดบั 

2.2 ด้านหลกัสูตรและแผนการสอน

มีการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ด้านพบว่ามีการปฏิบติัอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ การ

ค านึ งถึ งพัฒนาการของเ ด็กแต่ละช่ วงวัย 

รองลงมาคือ การจดัเนือ้หาที่มีความแปลกใหม่

ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน การประเมินผลก่อน

เรียนและหลังเ รียน การจัดสภาพแวดล้อม

ภายในห้องเรียนให้สอดคล้องกับเร่ืองที่จะสอน 

การค านึงถึงสภาพฤดูกาลของท้องถิ่น ด้าน

หลักสูตรก่อนประถมศึกษาพุทธศักราช 2546 

ของกรมวิชาการ  และด้านหลักสูตรก่อน

ประถมศึกษาพุทธศักราช 2540 ของกรม

วิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ ตามล าดบั 

2.3 ด้านสื่อการสอนมีการปฏิบติัอยู่

ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีการ

ปฏิบัติอยู่ ในระดับมากทุกด้าน เ รียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ สื่อสามารถ

พัฒนาด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัยให้ ดีขึ น้ 

รองลงมาคือ การจัดสื่อให้สอดคล้องกับเนือ้หา 

วัตถุประสงค์ในการสอนเด็กปฐมวัย การใช้สื่อ

ในการเรียนการสอนเป็นประจ า การจัดท าสื่อ

ร่วมกันระหว่างเด็กกับครู การน าสื่อจริงจาก

ธร รมชา ติมา ใ ช้ ในกา รสอน เ ด็ กปฐม วั ย  

การจดัซือ้สื่อโดยองค์การบริหารสว่นต าบล และ

การให้ผู้ ปกครองมีส่วนสนับสนุนในการใช้สื่อ

และเข้าร่วมกิจกรรมที่ศนูย์จดัขึน้ ตามล าดบั 
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2.4 ด้านการประเมินพฒันาการของ

เด็กปฐมวัยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่ามีการปฏิบติัอยู่ในระดับ

มากทกุด้าน เรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 

ได้แก่ การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้

ขอ ง เ ด็ ก เ ป็ น ร ายบุ คคลอย่ า งสม ่ า เ สมอ 

ร อ งล งมา  คื อ  ก า รต ร วจผลง าน  ความ

เปลี่ ยนแปลงของ เ ด็กปฐมวัย  การบันทึก 

พฤติกรรมของเด็กปฐมวยั การสงัเกต พฤติกรรม

ของเด็กปฐมวัย การใช้แบบบันทึกพฤติกรรม

ของศูน ย์พัฒนา เ ด็ก เล็ ก ในการประ เมิน

พัฒนาการ การประเมินตามสภาพที่แท้จริง/ 

การสะสมผลงานของเด็กเป็นราบบุคคล การใช้

แบบบันทึกพฤติกรรมที่ท่านสร้างขึน้ในการ

ประเมินพัฒนาการ การสัมภาษณ์ เด็กเป็น

รายบุคคล และการประเมินพฒันาการและการ

เรียนรู้ของเด็กให้ครบทกุด้าน ตามล าดบั 

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อ

การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอ

บ้านลาด จงัหวดัเพชรบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ 

วฒุิการศกึษา 

3.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต่อการบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบ้านลาด 

จั งหวัด เพชรบุ รี  จ า แนกตาม  เพศ  อายุ   

วฒุิการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า คณะกรรมการ

บ ริหารศูน ย์พัฒนา เ ด็ก เล็ กที่ มี เพศ  อายุ   

และวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความคิด

เห็นต่อการบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบ้านลาด 

จั งหวัด เพชรบุ รี  โดยรวมไม่ แตก ต่ า งกัน  

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คณะกรรมการ

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีเพศแตกต่างกัน  

มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานในศนูย์พฒันา

เด็กเล็กทกุด้านไม่แตกต่างกนั  

 

การอภปิรายผล 

ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อ

การบริหารงานวิชาการของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ขององค์กรบริหารส่วนต าบลอ าเภอบ้านลาด 

จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบั

ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กต่อการบริหารงานของศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบุรี 

มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดงันี ้

1. การบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบ้าน

ลาด จงัหวดัเพชรบุรี โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อาจมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานตามความ

เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก  

ตามสภาพการณ์ต่าง ๆ เช่น ตามสภาพของ

ชุมชน สภาพฐานะของการเงิน การแบ่งสถาน
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พฒันาเด็กปฐมวยั แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือ 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาและความเป็นอยู่ของคน

ในชุมชนให้ดีขึน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

เพชรอมุา  สขุเกษม (2553)  

2 . ก า รทดสอบสมม ติฐ านพบว่ า 

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี

เพศ อายุ และวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน จะมี

ความคิดเห็นต่อการบริหารงานในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ

บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมไม่แตกต่าง

กนั เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คณะกรรมการ

บริหารศนูย์พฒันาเด็กเล็กที่มีเพศแตกต่างกนั มี

ความคิดเห็นต่อการบริหารงานในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กทุกด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ อดุมลกัษณ์  ค าลือ (2553) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1.1  ควรจัดให้มีการอบรมบุคลากร

ในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ด้านงานวิชาการ 

ด้านหลกัสตูรและแผนการสอน ด้านสื่อการสอน 

ตลอดจนการประเมินพัฒนาการของเด็ก

ปฐมวยั 

1.2 ควรมีการอบรมบุคลากรควร

ด าเนินการทัง้แบบอบรมเชิงปฏิบัติการและจัด

ให้มีการศึกษาดูงานในองค์การอ่ืน ๆ ที่จัด

การศกึษาในลกัษณะเดียวกนั 

1.3 บุคลากรที่เก่ียวข้องควรได้รับ

การสนับสนุนให้พัฒนาตนเอง จนถึงระดับ

ป ริญญาต รี  เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพกา ร

ด าเนินงานให้สงูยิ่งขึน้ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้

ต่อไป 

2.1 ควรมีการต่อยอดการศึกษาการ

บริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

บริหารส่วนต าบล อ าเภอบ้านลาด จังหวัด

เพชรบุรี โดยศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น ทัศนคติ

ของผู้น าชุมชนหรือผู้ปกครอง เพื่อให้ได้ข้อมูล

ทางงานวิจยัที่มีความหลากหลายมากขึน้ 

2 .2  ควรมี การศึกษาปัจจัยที่ มี

อิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรบริหารส่วนต าบล

อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อน าข้อมูล

มาวางแผน ก าหนดกลยุทธ์ การบริหารให้มี

ประสิทธิภาพมากที่สุดต่อการพัฒนาศูนย์

พฒันาเด็กเล็กต่อไป 

2.3 ควรมีการศึกษาความคิดเห็น

ของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต่อการบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กขององค์กรบริหารส่วนต าบลอ าเภออ่ืน ๆ  

ในจงัหวดัเพชรบุรี เพื่อน าข้อมลูมาเป็นแนวทาง

ในการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารงานวิชาการ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึน้ 
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