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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค ์เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบการจดัการภมูิปัญญาทอ้งถิ่นในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมทุรสาครกลุม่ตวัอย่างไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอเมืองสมทุรสาคร สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร จ านวน 317 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้
เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัที่มีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ทัง้ฉบบัเท่ากบั .87 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ( �̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
การทดสอบความคา่ที (t-test) ค่าเอฟ (F-test)  

ผลการวิจยัพบว่า 1) การจดัการภมูิปัญญาทอ้งถิ่นในการจดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง
ในอ าเภอเมืองสมทุรสาคร สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร โดยรวมปฏิบตัิ
อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ดา้นการร่วมมือประสานงาน ดา้นการ
จัดหาทรพัยากร ดา้นการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และดา้นการวางแผนปฏิบตัิงาน 2) เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นที่มีต่อการจดัการภมูิปัญญาทอ้งถิ่นเพื่อการจดัการศกึษาของโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอ
เมืองสมทุรสาคร สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร จ าแนกตามเพศ พบว่า
ความคิดเห็นของครูชายและครูหญิงที่มีต่อการจัดการภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเพื่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนไม่แตกต่างกนั  แต่เม่ือจ าแนกตามประสบการณก์ารท างานของครู พบว่าความคิดเห็นของครู
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  
 
ค าส าคัญ: ครู, การจดัการภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน ,การวางแผน 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to examine and to make a comparison of the 

management of local wisdom for educational administration of medium-sized schools in Muang 
Samuthsakorn District under the Samuthsakorn Primary Educational Service Area Office. The 
study sample comprised 317  teachers of medium-sized schools in Muang Samuthsakorn 
District under the Samuthsakorn Primary Educational Service Area Office. The research 
instrument was a 5-point rating scale questionnaire with the reliability of .87. The statistics used 

for analyzing the collected data were percentage, mean (�̅�), standard deviation (S.D.), t-test, 
F-test. 

The research results were as follows: 1 )  The management of local wisdom for 
educational administration of medium-sized schools in Muang Samuthsakorn District under the 
Samuthsakorn Primary Educational Service Area Office was overall practiced at highest level. 
The items listed in order included collaboration, resource provision, performance evaluation 
and planning. 2)  According to the comparison results of the management of local wisdom for 
educational administration of medium-sized schools in Muang Samuthsakorn District under the 
Samuthsakorn Primary Educational Service Area Office, it was found that, as classified by 
gender, the opinions of male and female teachers towards the local wisdom management for 
school’s educational administration were not different. However, as classified by teachers’ work 
experience, it was found that their opinions were difference at the .05 level of significance. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ 
การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจน
เพื่อศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
จดัท าสาระของหลกัสตูรในสว่นที่เก่ียวกบัสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
คุณลกัษณะอันพึงประสงคเ์พื่อเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครวั ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

กา รจัดการศึกษาที่ เ ปิ ด โอกาสให้ชุมชน 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็น
วิธีการเรียนการสอนที่มีความหมายต่อผูเ้รียน มี
ความสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง และน ามาซึ่งความ
ภาคภูมิใจในทอ้งถิ่นของตน นอกจากนั้นแลว้
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานวิชาการผูท้ี่มี
ส่วนร่วมเกิดความรูส้ึกภาคภูมิใจช่วยให้ต่าง
ฝ่ายตา่งมีความรู ้ประสบการณ ์มีความสมบรูณ์
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มากขึน้ ซึ่งจะน ามาสู่การพฒันาวฒันธรรมของ
ชุมชนที่ ยั่ ง ยื น  และภู มิ ปัญญาท้อ งถิ่ น มี
ความส าคญัยิ่งนับวนัวฒันธรรมทอ้งถิ่นจะสญู
หายไปไร้ผู้สืบทอด เป็นการผสมผสานภูมิ
ปัญญาความรู ้การปฏิบตัิการถกัทอสายใยของ
ทอ้งถิ่นที่มีมาแต่ในอดีต อย่าง บา้น วดั โรงเรยีน 
ใหก้ลบัมามีบทบาทเขม้แข็งอีกครัง้ ดังนัน้การ
ใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ่นในงานวิชาการถือว่าเป็น
สิ่งที่ส  าคญั 

ดงันัน้คุณค่าและความส าคญัของการ
น าภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาใชใ้นการจดัการศึกษา
ของ โรง เ รี ยนขนาดกลางในอ า เภอเ มือง
สมทุรสาคร สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศึกษาสมทุรสาคร จึงเป็นจดุเปลี่ยนของ
การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ต่อการศึกษา 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น มีผลท าใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่ง 
โรงเรียน กบัชมุชน เปลี่ยนไปในทางที่ดี ผูค้นใน
วยัที่แตกต่างหลากหลาย ทัง้เด็ก ผูส้งูอาย ุและ
คนที่ เคยยึดกุมอ านาจทางความรู้อย่างครู
กลบัมาแนบแน่นและใหค้วามเคารพศรทัธากนั
มากขึน้  ผูบ้ริหารโรงเรียนปรบัเปลี่ยนวิธีการคิด 
เม่ือโรงเรียนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมกับชุมชน เกิด
วฒันธรรมการถกเถียงการใชภ้มูิปัญญาหาทาง
ออกร่วมกัน ชาวบ้านเกิดความตระหนักใน
ตัวตน รูค้วามหมายของความรูพ้ืน้บ้าน และ
วฒันธรรมที่ถูกละเลย น ามาซึ่งอุดมการณร์่วม 
ที่จะขับเคลื่อนการศึกษา ของลูกหลานให้
เป็นไปในทิศทาง “รูจ้ักรากเหงา้ที่เท่าทันโลกา 
ภิวตัน”์ ซึ่งนี่คือพลงัของคนทัง้มวล เขา้มามีสว่น
ร่วมในการจัดการศึกษา ตามเจตนารมณข์อง

การปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้การศึกษาเป็น
เครื่องมือพัฒนาประชากรอย่างแท้จริง ด้าน
สังคมและวัฒนธรรมมีการด าเนินชีวิตแบบ
ดั้งเดิม ชุมชน และผู้ปกครองมีการปลูกฝัง
จิตส านึกให้แก่บุตรหลานของตนเองมาโดย
ตลอด  จึ งท า ให้นัก เ รี ยน เห็ นคุณค่ า ของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่นต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจยัที่เอือ้ต่อการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

จากปัญหาการละเลยและละทิ ้งภูมิ
ปัญญาไทย คนไทยในยคุปัจจบุนัมีวิถีชีวิตแบบ
สมยัใหม่ภายใตส้งัคมที่ผสมผสานระหว่างเก่า
กับใหม่ ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มที่นบัวนัมีแต่
จะเสื่อมโทรมก าลังก้าวเข้าสู่ภาวการณ์ขาด
ความสมดุลระหว่างคน สังคม และธรรมชาติ 
การขาดนโยบายในการส่งเสริมดา้นภมูิปัญญา
ไทย การบรหิารการศกึษาและการจดัการเรียนรู ้
ในปัจจุบันไม่ เอื ้อต่อการศึกษาสืบทอดภูมิ
ปัญญาไทย ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครู และชมุชน
บางส่วนยงัไม่เขา้ใจ จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยั
ในฐานะครูผู้สอนโรงเรียนหลวงแพทย์โกศล
อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางและได้
พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับครูในโรงเรียน
ขนาดกลางด้วยกันพบว่า ปัญหาที่ พบจะ
คลา้ยๆกนัดงันัน้ผูว้ิจยัตระหนกัถึงความส าคญั
ของภูมิ ปัญญาท้องถิ่ นจึงสนใจศึกษาการ
จัดการภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการจัดการศึกษา
ของ โรง เ รี ยนขนาดกลางในอ า เภอเ มือง
สมทุรสาคร สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาสมทุรสาครเพ่ือน ามา 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1 . เพื่ อศึกษาระดับการจัดการภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นในการจดัการศกึษาของโรงเรียน
ขนาดกลางในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร 

2 . เพื่ อ เปรียบเทียบการจัดการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอเมืองสมทุรสาคร 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศกึษาสมทุรสาคร  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา มุ่งศึกษาการ
จัดการภูมิ ปัญญาท้องถิ่ นมาใช้ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตาม

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยใชว้งจร
คุณภาพเดลมิ่ง PDCA ไดแ้ก่ 1) การวางแผน
ปฏิบตัิงาน 2) การร่วมมือประสานงาน 3) การ
จัดหาทรัพยากร  4 )  การประ เมินผลการ
ปฏิบตัิงาน 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนขนาดกลางใน
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขต
พื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
จ านวน 910 คน จ านวน 30 โรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี  ้ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใชต้ารางส าเร็จรูปเครซี่และ
มอรแ์กน ของครูของโรงเรียนขนาดกลางใน
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขต
พื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
จ านวนกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 317 คน และใชว้ิธี
สุม่อย่างง่าย 

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

        ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

                    

 

                                              

 

 

 

 

 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ  

     - ชาย 

     - หญิง 

2. ประสบการณท์ างาน 

     - นอ้ยกวา่ 10 ปี 

     - 10 – 15 ปี 

     - 15 ปีขึน้ไป 

 

 

การจดัการภมูปัิญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดั

การศกึษาตามแนวทางการจดัการเรียนการสอน  

ใน 4 ดา้น 

1. การวานแผนปฏิบตัิงาน 
2. การรว่มมือประสานงาน 
3. การจดัหาทรพัยากร 
4. การประเมนิผล การปฏิบตัิงาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิ จั ย เ รื่ อ งนี ้  เ ป็ นกา รวิ จัย เ ชิ ง

พรรณนา จากประชากรครูโรงเรียนขนาดกลาง 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561 
จ า น วน  6 7  โ ร ง เ รี ย น  3 1 7  คน  โ ดย ใ ช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ F-test 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ าแนกตามประสบการณก์ารท างาน 
สว่นใหญ่มีประสบการณก์ารท างาน 10-15 ปี 

2. ผลการวิจัย พบว่า การจัดการภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่นในการจดัการศกึษาของโรงเรียน
ขนาดกลางในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากที่สดุ
และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่าค่าเฉลี่ย
สงูสดุ คือ ดา้นการรว่มมือประสานงาน และการ
จัดหาทรัพยากร รองลงมา  คื อด้านกา ร
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ดา้นการวางแผนการ
ปฏิบตัิงาน ตามล าดบั 

3. ผลการเปรียบเทียบการจัดการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอเมืองสมทุรสาคร 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศกึษาสมทุรสาคร จ าแนกตามเพศพบวา่
ไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจาราณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการ
ปฏิบตัิงานไม่แตกตา่งกนั สว่นที่เหลืออีก 3 ดา้น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จึงท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ 
 
อภปิรายผลการศึกษา 

การวิจัย เรื่องการจัดการภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาด
กลาง ในอ า เภอ เ มืองสมุท รสาคร  สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร มีประเด็นส าคัญที่น  ามาอภิปราย
ผลดงันี ้

1. การจดัการภมูิปัญญาทอ้งถิ่นในการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดา้นการ
วางแผนการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดและเม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ พบว่า
ค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ก าหนดแผนการจดัการเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในงานวิชาการของโรงเรียน 
รองลงมา คือก าหนดกิจกรรมการเรียนรู ้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแก่ผู้เรียน และ พัฒนาแหล่ง
เรียนรูใ้นชมุชน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการวางแผน
สามารถก าหนดวิถีทางที่ปฏิบัติไว้เป็นการ
ล่วงหนา้ซึ่งจะท าใหเ้กิดความส าเร็จตามความ
ปรารถนาได ้ซึ่งสอดคลอ้งกับ สงัด  ปินตานา 
(2555) ได้ศึกษา การใช้หลักสูตรในโรงเรียน
แกนน าการปฏิรูปกระบวนการ เรียนรู ้สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา 
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พบว่า โรงเรียนทัง้สองไดจ้ัดท าหลักสูตรโดยมี
ความร่วมมือของชุมชน จัดการเรียนการสอน
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการใช้สื่อการ
เรียนการสอนจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น และ
แหล่งเรียนรูใ้นทอ้งถิ่น ครูผูส้อนเนน้การวดัผล
ประเมินผลตามสภาพจริง มีการรายงานผล
การศึกษาให้กับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
ปัญหาในการด าเนินงานการใชห้ลกัสตูรทอ้งถิ่น
ไดแ้ก่ บคุลากรมีความรูท้ี่ไม่ชดัเจนในการจดัท า
หลักสูตรทอ้งถิ่น การบูรณาการเรียนการสอน
น้อย  ขาดเอกสารศึกษาค้นคว้า เพิ่ ม เติม 
ผู้ปกครองมีความตอ้งการเน้นให้นักเรียนเก่ง
ดา้นวิชาการมากวา่ดา้นอาชีพ ทัง้นีเ้นื่องมาจาก
ในการจัดการเรียนการสอนโดยการน าภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่นมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นงานด้านวิชาการของโรงเรียน 
จ าเป็นตอ้งมีการวางแผนในการใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถิ่น การจดัหลกัสตูรใหเ้หมาะสมสอดคลอ้ง
กับความตอ้งการของทอ้งถิ่น โดยอาศัยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนในท้องถิ่ นในการ
วิเคราะห ์รว่มกนัก าหนดทิศทางการปฏิบตัิงาน 
และร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมตามแผนที่
ก าหนดไว ้

2. การจดัการภมูิปัญญาทอ้งถิ่นในการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดา้นการ
ร่วมมือประสานงานอยู่ในระดับมากที่สุด และ
เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือการใหค้วามรูใ้นการใชภ้มูิปัญญาทอ้งถิ่นแก่
ชุมชนรองลงมา คือประสานงานการใช้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นทัง้ในชมุชน และนอกชมุชน ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะความส าคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเห็นแนวทางการน าภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่นไปใชใ้นการเรียนรูอ้ย่างชัดเจน กระตุน้
ใหเ้ห็นคณุค่าของภมิปัญญาทอ้งถิ่น สอดคลอ้ง
กบั อนตุร ์ ขอสนัติวิวฒัน ์(2558) ไดศ้กึษา การ
บริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชแ้หล่ง
เรียนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียน
ประถมศึกษาสงักดัส านกังานการประถมศกึษา
จงัหวดัพงังา พบว่า แหลง่เรียนรูแ้ละภมูิปัญญา
ทอ้งถิ่นที่ครูและผูบ้ริหาร น ามาใชจ้ัดกิจกรรม
การเรียนรู ้จ าแนกไดด้งันี ้คือ แหลง่เรียนรูท้ี่เป็น
สถานที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านคติ ความคิด 
ความเ ช่ือในท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่ น  การ
ประกอบอาชีพในทอ้งถิ่นโดยยึดหลกัพึ่งตนเอง 
และแนวคิดหลักการปฏิบัติ หรือเทคโนโลยีที่
ชาวบา้นน ามาใชใ้นชมุชนการปฏิบตัิการบรหิาร
การใชแ้หล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เม่ือ
มองในภาพรวมพบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน มี
การด าเนินงานโดยมีการส ารวจสภาพปัจจุบนั 
และปัญหาความต้องการมีการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับหลักสูตร มีการเตรียมการสอน
ล่วงหน้า มีการจัดสรรงบประมาณและการ
ติดตามผลการด าเนินงาน โดยด าเนินงานทัง้ 4 
ด้าน ยกเว้นการใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นด้าน
แนวคิดหลกัการปฏิบตัิ หรือเทคโนโลยีชาวบา้น
ที่น  ามาใชใ้นชุมชน ที่ด  าเนินงานตามโครงการ/
แผนการสอนเ ป็นบางส่วน  มีการจัดสรร
งบประมาณบางส่ วน  มีการติดตามการ
ปฏิ บั ติ ง า น เ ป็ น บ า ง ค รั้ ง  แ ล ะ จ า ก ก า ร
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เปรียบเทียบเกณฑก์ารปฏิบตัิงานบริหารการใช้
แหล่งเรียนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการ
จัดการเรียนรูพ้บว่า โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่าง
กัน  มีความแตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญ 
ขอ้เสนอแนะ ในการปฏิบตัิงานการบริหารการ
ใชแ้หลง่เรียนรู ้และภมูิปัญญาทอ้งถิ่นในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้ ระบุว่าควรมีการอบรม
เ ก่ียวกับการใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น  เพื่ อให้
ครูผู้สอนได้เห็นความส าคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเห็นแนวทางการน าภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่นไปใชใ้นการเรียนรูอ้ย่างชัดเจน กระตุน้
ให้ครูเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม การน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่ นมาใช้ในการเรียนการสอน
เพิ่มขึน้ และควรจดัเอกสารขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบั
ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น  

3. การจดัการภมูิปัญญาทอ้งถิ่นในการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดา้นการ
จัดหาทรพัยากรอยู่ในระดับมากที่สุดและเม่ือ
พิจารณาในแต่ละขอ้  พบว่าค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ
ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
เลือกสรรครูภูมิปัญญาทอ้งถิ่นรองลงมา จดัหา
วสัด ุอปุกรณ ์ภมูิปัญญาทอ้งถิ่นที่มีอยู่ในชมุชน 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ สว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อ
ผู้เรียนในการให้การศึกษาต่อ สอดคล้องกับ  
ชูเดช  เฟ่ืองฟู (2559) ไดศ้ึกษาการมีส่วนร่วม
ของชมุชนในการจดัการศกึษาของโรงเรียนบา้น
แม่แฮเหนือ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่าส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อผูเ้รียนในการ

ให้การศึกษาต่อ เข้ารายงานผลเพื่อทราบ
รายงานผลการใชง้บประมาณของโรงเรียนและ
การช่วยเหลือด้านแรงงานในการพัฒนา
โรงเรียน ส่วนการไม่มีส่วนร่วมคือ การพัฒนา
แหล่ง เรียนรู ้ เพื่ อใช้จัดการเรียนการสอน 
ตรวจสอบงบประมาณประจ าปีของโรงเรียน 
และนักเรียนไม่เขา้ใจภาษาไทย บุคลากรขาด
แคลน งบประมาณไม่เพียงพอ และควรแก้ไข
ปัญหาที่พบอย่างเป็นรูปธรรม 

4. การจดัการภมูิปัญญาทอ้งถิ่นในการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอ
เมืองสมุทรสาครสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดา้นการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมากที่สดุ
และเม่ือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าค่าเฉลี่ย
สงูสดุ คือปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา และ 
ติดตามการใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นในการจัด
การศึกษาทั้งนีอ้าจเป็นเพราะส าคัญ มีการให้
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ต้องมีการวางแผนร่วมกัน มีการ
พัฒนาบุคลากรใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจในการ
ด าเนินการจัดเก็บขอ้มูลสารสนเทศภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ นัยนา  
อุปกุล (2557) ศึกษา พบว่าสภาพการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น เพื่ อ
พฒันาการเรียนรูข้องโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เชียงใหม่ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและคณะกรรมการ
พฒันาแหลง่เรียนรู ้เป็นผูท้ี่มีบทบาทที่ส  าคัญใน
การริเริ่มใหภู้มิปัญญาทอ้งถิ่นเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการศกึษา ตอ้งมีการวางแผนรว่มกนัมี
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การพัฒนาบุคลากรใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจใน
การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิ
ปัญญาท้องถิ่ นอย่ าง เ ป็นระบบ ส่วนการ
ประเมินผลใหมี้การนิเทศ ติดตาม ระหว่างการ
ด าเนินงาน เพื่อใหค้  าปรกึษา ช่วยเหลือ และน า
ผลการด าเนินงานมาปรบัปรุง พฒันาใหด้ียิ่งขึน้
ต่อไป และนงนภัส  แก้ววงศ์ดี (2558) จาก
การศึกษา พบว่า  ด้านการวางแผนมีการ
วางแผนปฏิบัติงานวิชาการการจัดการเรียนรู ้
จากแหล่งเรียนรู ้จัดครูเขา้สอน จัดหาสื่อการ
เรียนการสอน ดา้นการจัดองคก์รมีการพัฒนา
ครูผู้สอนเก่ียวกับการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
วิชาการ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการ
จดัการเรียนรู ้และดา้นการควบคมุ มีการก ากบั
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานการตรวจ
แผนการจัดการเรียนรู ้ทั้งนีเ้นื่องมาจาก การ
ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น มี
ค ว ามส า คัญและจ า เ ป็ นอย่ า ง ยิ่ ง ที ก า ร
ด าเนินงาน เนื่องจากท าใหผู้ป้ฏิบตัิงานไดท้ราบ
ถึงผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน เพื่อน าไป
ปรบัปรุง และพฒันาใหด้ีขึน้ 

5. ผลการเปรียบเทียบการจัดการภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่นในการจดัการศกึษาของโรงเรียน
ขนาดกลางในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร จ าแนกตามเพศ พบว่าไม่แตกต่าง
กัน แต่เม่ือจ าแนกประสบการณท์ างาน 10-15 
ปี  กับ 15 ปีขึ ้นไป พบว่า  ด้านการร่วมมือ
ประสานงาน ดา้นการจดัหาทรพัยากร ดา้นการ
ประเมินผลการฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เม่ือท าการ

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ 
( Scheffe Method)  ทั้ ง นี ้ อ า จ เ ป็ น เ พ ร า ะ
ประสบการณท์ างานของครู ที่น  ามาใชก้ับการ
จัดการ เ รี ยนการสอนโดยยึดผู้ เ รี ยน เ ป็น
ศนูยก์ลาง มีความรว่มมือของชมุชน สอดคลอ้ง
กับ สงัด ปินตานา (2555) ได้ศึกษา การใช้
ห ลัก สูต ร ใน โ ร ง เ รี ยนแกนน าก า รปฏิ รู ป
กระบวนการ เรียนรู ้ สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวดัพะเยา พบว่า โรงเรียนทัง้
สองไดจ้ัดท าหลักสูตรโดยมีความร่วมมือของ
ชุมชน จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง มีการใชส้ื่อการเรียนการสอนจากภมูิ
ปัญญาในทอ้งถิ่น และแหล่งเรียนรูใ้นทอ้งถิ่น 
ครูผูส้อนเนน้การวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริง มีการรายงานผลการศึกษาให้กับผู้เรียน 
ผูป้กครองและชุมชน ปัญหาในการด าเนินงาน
การใชห้ลกัสตูรทอ้งถิ่นไดแ้ก่ บุคลากรมีความรู้
ที่ไม่ชดัเจนในการจดัท าหลกัสตูรทอ้งถิ่น การบรู
ณาการเรียนการสอนนอ้ย ขาดเอกสารศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติม ผูป้กครองมีความตอ้งการเนน้
ใหน้กัเรยีนเก่งดา้นวิชาการมากวา่ดา้นอาชีพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1 . ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ส า ห รั บ ก า ร น า
ผลการวิจยัไปประยกุตใ์ช ้

1.1 ดา้นการวางแผนการปฏิบตัิงาน 
ควรมีการก าหนดการจัดการเรียนรูภู้มิปัญญา
ทอ้งถิ่นในกลุม่สาระที่เก่ียวขอ้งและโรงเรียนควร
เปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง ครูภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
เข้ามามีส่วนร่วมในงานการใช้ภูมิ ปัญญา
ทอ้งถิ่นในงานวิชาการ เพื่อพิจารณาแนวทางที่
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จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และให้การ
สนับสนุนการใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นในงาน
วิชาการมากขึน้  

1 . 2  ด้า นก า รป ร ะ เมิ นผลกา ร
ปฏิบตัิงาน ควรมีการติดตามการปฏิบตัิงาของ
ครูภมูิปัญญาทอ้งถิ่นเพื่อน าผลที่ไดม้าปรบัปรุง
แก้ไขเพื่ อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่นไดมี้ความหยั่งยืนสืบต่อไป 

2 . ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 
ครัง้ตอ่ไป 

2.1 ควรศึกษาการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในงานวิชาการที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 
2550 เพื่อก าหนดมาตรฐานการเรียนรูแ้ละ ควร
ศึกษาการใช ้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในงานวิชาการ
ในโรงเรียนอื่น ๆ ดว้ย เพื่อเป็นขอ้มลูในการน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในงานวิชาการของ
โรงเรยีน 
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การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

THE IMPLEMENTATION OF AID ADMINISTRATION SYSTEM UNDER THE 
PATHUMTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 

 
สายฝน  สขุจติ 

โรงเรยีนวดัอยัยิการาม ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน
ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 กลุม่ตวัอย่างที่ใชศ้กึษา
ในครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครูและผูบ้รหิาร ปีการศกึษา 2561 จ านวน 118 คน เครื่องมือที่ ใชใ้นการศกึษาครัง้นีเ้ป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั วิเคราะหข์อ้มลูโดยหาค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) 

ผลการวิจัยพบว่า 1)สภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 
โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ ดา้นการคดักรอง
นกัเรียน รองลงมาคือ ดา้นการส่งต่อนกัเรียน และต ่าสดุคือ ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา โรงเรียน
ขนาดกลาง โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ ดา้นการ
ส่งเสริมนกัเรียน รองลงมาคือ ดา้นการรูจ้กันกัเรียนเป็นรายบุคคล และ ต ่าสดุคือ ดา้นการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหา โรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ดา้นการส่งเสริมนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหา และ ต ่าสดุคือ ดา้นการรูจ้กันกัเรียนเป็นรายบคุคล 2)การเปรียบเทียบความแตกต่าง ทัง้โรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีระบบการด าเนินงานดแูลช่วยเหลือนกัเรียนใน
โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 ทัง้ 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนั 
ค าส าคญั การด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรยีน 
 
ABSTRACT 

The research was to study and compare the implement of aid administration system in 
schools under the Pathumthani Primary Education Service Area 2 .  The sample used to study 
were teacher and directer of 118 in academic year 2018. The implementation in collecting the 
data with 5  level rating scale questionnaires. The statistics utilized in analyzing the data were 
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percentage, mean and standard deviation and One Way Anova and Scheffe' post hoc 
comparison 

The research found that: 1)  All of aspects Split by school size. small school have The 
level was moderate, middle school have The level was moderate and large school have The 
level was high level 2 )  Comparison between school size. Small school, Medium school and 
large schools There was not significant difference level in the operation of the school 
administration system under the Office of Patumthani Primary Education Area 2 in all 5 aspects 
are 1) recognizing students as individual 2) students screening 3) supporting and developing 
students 4) protecting and helping for students and 5) students forwarding and another. 
Keyword the Implementation of Aid Administration System 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั ญ ห า แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงในสงัคมไทยมีผลกระทบต่อกลุ่ม
เด็กและเยาวชนอย่างปฏิเสธไม่ได ้และมีทีท่าวา่
สถานการณ์ต่าง ๆ มีแนวโนม้ที่ปัญหาจะเพิ่ม
ความรุนแรง และ ซับซ้อนมากขึน้ (จิราภรณ์ 
แผลงประพนัธ,์ 2555) สถานการณต์่าง ๆ ที่เด็ก
และเยาวชนเผชิญใน ปัจจุบันทั้งปัจจัยจาก
ครอบครัว ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ
และช่องว่างทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผล
กระทบใหห้ลายครอบครวัตอ้งดิน้รนขวนขวาย
ท างาน พอ่แม่ตอ้งท างานเพื่อสง่ลกูเรยีนหนงัสือ
และเลีย้งดคูรอบครวั บางครอบครวัไม่มีเวลาให้
ลูก จึงฝากลูกอยู่กับผู้สูงอายุ หรือฝากคนอื่น
ดูแลแทน จึงท าใหเ้กิดปัญหาขาดความอบอุ่น
ในครอบครัวและเกิดช่องว่างในการสื่อสาร
ตามมา (สถาบันวิจัยเพื่อ การพัฒนาประเทศ
ไทย, 2555) ในบางครอบครวัเด็กตอ้งประสบ
ปัญหาความยากจน เด็กขาดโอกาสทาง
การศึกษา พ่อแม่ไม่มีรายไดพ้อที่จะส่งลกูเรียน

หนังสือ ตอ้งออกจากระบบการศึกษากลางคนั 
เป็นตน้ อีกปัจจยัที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็ก 
คือ ความเครียดของทัง้พ่อและแม่ ความเครียด
ต่าง ๆ เป็นผลใหเ้กิดความรุนแรงในครอบครวั
ไ ด้อี ก ด้ว ย  ปั จ จั ย ต่ อม าจ ากสั ง คม และ
สภาพแวดลอ้ม  เช่น ปัญหายาเสพติด หากเด็ก
ไม่มีภูมิคุ้มกัน ที่แข็งแรงขาดการดูแลอย่าง
ใกลช้ิด และขาดทักษะการปฏิเสธ ยิ่งส่งผลให้
เด็กเข้าไปเก่ียวข้องกับยา เสพติดได้โดยง่าย 
และยาเสพติดนีเ้องน ามาสูปั่ญหาอาชญากรรม
ในสังคม ที่น่าสนใจ คือ ความก้าวล ้าของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะอินเตอรเ์น็ต 
ปัจจุบัน เด็กส่วนใหญ่ มี โทรศัพท์มือ ถือที่
เช่ือมต่อกับอินเตอรเ์น็ต ท าใหเ้ข้าถึงสื่อต่าง ๆ 
ได้โดยง่าย การเลือกใช้สื่อก็ขึน้อยู่กับวิจาร
ญาณที่ เด็กควรได้รับค าแนะน าจากผู้ใหญ่ 
โปรแกรมแชทต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook)  
ไลน ์(Line) เป็นส่วนหนึ่งที่ท  าใหเ้ด็กถูกล่อลวง
ไปละเมิดทางเพศได้ (อันธิกา  บุญชู, 2556) 
การด าเนินงานตามระบบดแูลช่วยเหลือโดยการ
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ใช้กลยุทธ์การศึกษาเอกสารการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการนิเทศเป็นการสรา้งความ
มั่นใจในการจดักิจกรรมพฒันาส่งเสริม ท าเนิน
การระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ประสบ
ผลส าเรจ็ (บญุประสพ  กลุศร,ี 2550) การมีสว่น
ร่วมในการด าเนินการตามขัน้ตอน และวิธีการ
ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเริ่มจาก
การพฒันาบุคลากรภายในโรงเรียนภายใต ้กล
ยุทธ์การนิเทศภายใน การนิเทศภายในจึงเป็น
กลยทุธท์ี่ส  าคญั ส่งผลใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมที่
ดีขึน้ (อานนท ์ นนทวนั, 2551) 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เ ป็น
กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีขัน้ตอนพรอ้มดว้ยวิธีการ และเครื่องมือ
การท างานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็น
บุคลากรหลกัในการด าเนินการดงักล่าว และมี
การประสานความร่วมมืออย่างใกลช้ิดกับครูที่
เ ก่ียวข้องหรือบุคลากรภายนอกรวมทั้งการ
สนับสนุน ส่ง เสริมจากโรงเรียน การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน หมายรวมถึง การส่งเสริม 
การป้องกันและการแกไ้ขปัญหา โดยมีวิธีการ
และเครื่องมือส าหรบัครูที่ปรกึษาและบคุลากรที่
เ ก่ียวข้อง เพื่อใช้ในการด าเนินงานพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปลอดจากสารเสพติด เพื่อให้ผู้เรียนทุกคน
สามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเอง พัฒนาตาม
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ เ ต็ ม ต ามศั ก ย ภ าพ  เ น้น
ความส าคัญทัง้ความรู ้คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรูแ้ละบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับการศึกษา โดยมีองค์ประกอบ
ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานของระบบ

ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ นั ก เ รี ย น ไ ว้  5  ป ร ะ ก า ร 
ประกอบดว้ย การรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาและการส่งต่อ 
(กรมสุขภาพจิต, 2551) ดว้ยโรงเรียนในสงักัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 อยู่ในเขตพืน้ที่ปริมณฑล ซึ่งมี
จ านวนประชากรค่อนขา้งสงู ความเป็นอยู่ของ
ประชากรในพื ้นที่ที่แตกต่างกันประกอบกับ
สถานะด้านเศรษฐกิจของครอบครัวของ
นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางถึง
ยากจนท าใหน้กัเรียนไดร้บัผลกระทบจากปัจจยั
หลายดา้นที่อาจลดทอนภูมิคุม้กนัในตวัเอง จน
อาจท าใหง้่ายต่อการประสบปัญหาดา้นต่าง ๆ 
ที่เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาคณุภาพของผูเ้รียน 
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 จึงก าหนดนโยบายด้านการ
บริหารจัดการที่หลากหลายเพื่อใหค้รอบคลุม
กับทุกปัญหาที่เกิดกบัผูเ้รียนใหเ้หมาะสม ทัง้นี ้
ดา้นการจัดการเรียนการสอนยงัค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  มีการบูรณาการให้
ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และ
ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้ ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมีเหตุผลและมีความสขุ 
ซึ่งการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นทรพัยากรมนษุยท์ี่มี
คุณภาพทั้ งด้านร่ า งกาย  จิ ต ใจ  อารมณ์ 
สติ ปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมนั้น  
จ าเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องได้รับการส่งเสริม 
สนบัสนุน จากผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทัง้ผูบ้ริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผูป้กครอง วัด 
ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหก้ารบริหาร
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จดัการระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นไปดว้ย
ความถกูตอ้งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ที่ สุด  โดยส านัก งาน เขตพื ้นที่ ก า รศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต2 ได้ด าเนินการ
เก่ียวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน แกไ้ข และพัฒนาผูเ้รียน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ 
ดา้นครอบครวั และดา้นยาเสพติด โดยเฉพาะ
ในกลุ่มของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีมี
ความเสี่ยงสูงจากเหตุผลดังกล่าวผูศ้ึกษาจึงมี
ความสนใจที่ศึกษาสภาพการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทมุธานี เขต 2 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1 . เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยแยกตาม
ขนาดของโรงเรียน 

2 . เพื่ อ เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างขนาดของโรงเรียนกับการด าเนินงาน
ระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนขนาด
เล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาด
ใหญ่ ในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของเนือ้หา มุ่งศกึษาสภาพการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรง เ รี ยนขนาดเล็ก  โ รง เ รี ยนขนาดกลาง  
และโรงเรียนขนาดใหญ่ ในสงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต2  
ซึ่งเนือ้หาในการศึกษา ผูศ้ึกษามุ่งศึกษาสภาพ
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตามกรอบแนวคิดของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 5 ด้าน คือ 1) การรูจ้ัก
นกัเรียนเป็นรายบคุคล 2) การคดักรองนกัเรียน 
3) การส่งเสริม 4) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
และ 5) การสง่ตอ่นกัเรยีน 

ขอบเขตของกลุ่มศึกษา ไดแ้ก่ ครู และ
ผูบ้ริหารของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ ในสังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
ปีการศกึษา 2561 จ านวน 118 คน 
 
การด าเนินการวิจยั 

การวิ จั ย เ รื่ อ งนี ้  เ ป็ นกา รวิ จั ย เ ชิ ง
พรรณนา จากประชากรครู และผู้บริหารของ
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  
ปีการศกึษา 2561 จ านวน 67 โรงเรียน 118 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการ
เก็บรวบรวมขอ้มลู และวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ F-test 
 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน
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สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาปทมุธานี เขต 2 ทัง้โรงเรียนขนาด
เล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาด
ใหญ่ อยู่ในระดับมากและการด าเนินงานไม่
ต่างกนั 

 
สรุปผลการวจิัย 

จากการวิเคราะหข์อ้มูลการวิจัย เรื่อง 
การด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนของ
โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 สรุปได ้ดงันี ้

1. สภาพการด าเนินงานระบบการดแูล
ช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 
2 ในภาพรวมทุกด้าน แยกตามขนาดของ
โรงเรยีน ดงันี ้

1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวม 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ดา้นการคัดกรอง
นักเรียน รองลงมาคือ ดา้นการส่งต่อนักเรียน 
และต ่าสดุคือ ดา้นการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหา  

1.2 โรงเรียนขนาดกลาง โดยรวม 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการส่งเสริม
นกัเรียน รองลงมาคือ ดา้นการรูจ้กันกัเรียนเป็น
รายบุคคล และต ่าสุดคือ ดา้นการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหา 

1.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวม 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการส่งเสริม
นกัเรยีน รองลงมาคือ ดา้นการปอ้งกนัและแกไ้ข

ปัญหา และต ่าสดุคือ ดา้นการรูจ้กันกัเรียนเป็น
รายบคุคล  

2. การเปรียบเทียบความแตกต่างการ
ด าเนินงานระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียนของ
โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 การด าเนินงาน
ระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนใน
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาปทมุธานี เขต 2 ทัง้โรงเรียนขนาด
เล็ก กลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีระบบการ
ด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 ทั้ง  5 ด้าน  
ไม่แตกตา่งกนั  
 
อภปิรายผล 

จากการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจยัสามารถ
อภิปรายผลได ้ดงันี ้

1. สภาพการด าเนินงานระบบการดแูล
ช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนสงักดัส านกังาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   
เขต 2 ทัง้โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนากลาง 
และโรงเรียนขนาดใหญ่ ในภาพรวมทุกดา้นอยู่
ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัสมมตุิฐานการ
วิจัยที่ตัง้ไวว้่า โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 2 มี
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ต า ม ต า ม ก ร อบ แน ว คิ ด ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 5 ดา้น อยู่
ในระดับมาก เนื่องจากระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนเป็นกระบวนการที่ใชว้ิเคราะหน์กัเรียน
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เป็นรายบุคคล เพื่อให้ทราบถึงพื ้นฐานของ
นักเรียนส าหรับการช่วยเหลือ แก้ไข ส่งเสริม 
และพัฒนานักเรียนไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับกรณิการ์  นีละนันท์ (2555)  
ได้วิจัยเรื่อง การด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือ นักเรียนของโรงเรียนที่เปิดสอนใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
สังกัดส านักงาน เขตพื ้นที่การศึกษาชลบุรี   
เขต 3 ผลการวิจยั พบวา่ 1) การด าเนินงานตาม
ระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน ของโรงเรียนที่เปิด
สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับ
มาก พิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ดา้นการป้องกนและแกไ้ขปัญหานักเรียนมาก
ที่สดุ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน 
และด้านการคัดกรองนักเรียน สอดคล้องกับ 
ชุติมา  ถาวรแก้ว (2559) ได้วิจัยเรื่อง การ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสถานศึกษาใน
จังหวัดปทุมธานี  สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี -
สระบุรี) ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการคัดกรองนักเรียน 
รองลงมาคือ ด้านการป้องกันและแก้ปัญหา 
และค่าเฉลี่ยต ่าสดุ คือ ดา้นการสง่ตอ่  

2. เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างใน
การด าเนินงานระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทั้ง
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีระบบการด าเนินงานดแูล
ช่วยเหลือนักเรียนทั้ง  5 ด้าน แตกต่างกัน 
เนื่องจากองคป์ระกอบและบริบทของโรงเรียน
แต่ละขนาด ไม่ว่าจะเป็นพืน้ฐานของนักเรียน 
พืน้ฐานของครอบครวันกัเรียน บทบาทและการ
บริหารจดัการระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนของ
โรงเรียน มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับ 
กรมสขุภาพจิต (2551) ไดก้ล่าวถึงความส าคญั
ของการรูจ้กันกัเรียนเป็นรายบุคคลไวว้่า ความ
แตกต่างของนักเรียนแต่ละคนมีพืน้ฐานความ
เป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกนัหลอ่หลอมใหเ้กิด
พฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทัง้ดา้นบวกและ
ดา้นลบ ดังนี ้การรูข้้อมูลที่จ  าเป็นเก่ียวกับตัว
นกัเรียนจงึเป็นสิ่งส  าคญัท่ีจะช่วยใหค้รูที่ปรกึษา
มีความเขา้ใจนกัเรียนมากขึน้ สามารถน าขอ้มลู
มาวิเคราะหเ์พื่อคดักรองนกัเรียน เป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมป้องกัน และการแก้ไขปัญหา
นัก เรียนได้อย่างถูกทางซึ่ ง เ ป็นข้อมูลเชิ ง
ประจกัษ์มิใช่ การใชค้วามรูส้กึหรือการคาดเดา
โดยเฉพะในการแกไ้ขปัญหานักเรียน จะท าให้
ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียน 
หรอืเกิดนอ้ยที่สดุ 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1 . ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ส า ห รั บ ก า ร น า
ผลการวิจยัไปใช ้

1 .1  ด้านการ รู ้จักนัก เ รี ยน เ ป็น
รายบุคคล โรงเรียนควรมีนโยบายให้ครูที่
ปรกึษาจัดท าบนัทึกขอ้มลูนักเรียนทุกคนลงใน
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ระ เบียนสะสม และมีข้อมูลนัก เรียน เ ป็น
รายบคุคลเป็นปัจจบุนัอา้งอิงได ้

1 .2  ด้านการคัดกรองนัก เรียน 
โรงเรียนควรมีนโยบายให้นักเรียนได้รับการ
ตรวจสุขภาพจากครูที่ปรึกษาหรือโรงเรียน อีก
ทัง้ยังมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองตามการ
ประเมิน SDQ และประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ รวมไปถึงการที่ครูที่ปรึกษาแยกกลุ่ม
เสี่ยง/กลุม่มีปัญหาไดช้ดัเจนและแกไ้ขต่อไป 

1 .3  ด้านการส่ ง เสริมนัก เ รี ยน 
โรงเรียนควรให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้
ปฏิบตัิกิจกรรมตามความสนใจ เช่น ดา้นกีฬา 
ดนตรี เป็นตน้ นอกจากนีค้วรสง่เสรมิใหน้กัเรยีน
ไดร้บัความช่วยเหลือดา้นการหารายไดร้ะหว่าง
เรียนจากโรงเรียน และนักเรียนควรได้รับ
ค าแนะน าดา้นการปฏิบัติตนจากครูที่ปรึกษา
เพื่อพฒันาตนเองตอ่ไป 

1.4  ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา โรงเรียนควรมีนโยบายใหค้รูที่ปรึกษา
หรือครูแนะแนวได้ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการ
แกปั้ญหาดา้นการเรียนกบันกัเรียน อีกทัง้ใหค้  า
แนะเรื่องเพศศึกษาแก่นักเรียนและติดต่อกับ

ผู้ปกครองให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล
นกัเรยีนดว้ย 

1.5 ดา้นการส่งต่อ โรงเรียนควรมี
นโยบายให้มีการบันทึกข้อมูลเบื ้องตน้ในการ
ช่วยเหลือที่ผ่านมาของครูที่ปรกึษาก่อนการส่ง
ต่อ อีกทั้งยังต้องมีการนัดหมาย วัน เวลา 
สถานที่กับครูที่รบัช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งต่อ
ให้เรียบรอ้ย และครูที่ปรึกษาควรสรุปผลการ
ด า เนินแก้ไขปัญหาเบื ้องต้นต่อการส่งต่อ
นกัเรยีนดว้ย 

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1  ควรมีการศึกษาสภาพ และ

ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลรูปแบบ 
อื่น ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต และ
สอบถามจากกลุม่ตวัอย่างอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เชน่ 
นักเรียน ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
หลากหลายตามสภาพที่เป็นจรงิ  

2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อใหค้รูที่ปรึกษามีความรู้
ความเขา้ใจ และสามารถนาไปประยุกตใ์ชใ้น
การแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ 
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การบริหารตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสตารบุ์ษ 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 

The Management Based on Good Government Principle of School Administrators 
in Sahawittayaketstarbus under the Secondary Educational Service Area Office 17 
 

องัคาร  จิตระกลุณี1, สมหญิง  จนัทรุไทย2 
นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

อาจารยป์ระจ า คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

 
บทคัดย่อ 

การศกึษาวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและเปรียบเทียบการบรหิารตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตสตารบ์ษุ สงักดัส านกัเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 17 ใน 
4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารจดัการภาครฐัแนวใหม่ ดา้นค่านิยมประชาธิปไตย ดา้นประชารฐั และดา้น
ความรบัผิดชอบทางการบริหาร กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัคือครูผูส้อนในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต
สตารบ์ษุ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 17 จ านวน 162 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการ
รวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั .91 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ คา่เฉลี่ย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-
test) และค่าเอฟ (F-test) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยา
เขตสตารบ์ุษ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นประชารฐั ดา้นการบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่ ดา้น
ค่านิยมประชาธิปไตย และดา้นความรบัผิดชอบทางการบริหาร2) ผลการเปรียบเทียบ การบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตสตารบ์ุษ สังกัดส านักเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จ าแนกตามเพศ ประสบการณท์ างาน และระดับการศึกษา พบว่าไม่
แตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: การบรหิารตามหลกัธรรมาภิบาล, ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research were to examine and to make a comparison of the 
management based on Good Government Principle of school administrators in 
Sahawittayaketstarbus under the Secondary Educational Service Area Office 17  in 4  aspects 
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including administration of modern public sectors, democratic values, civil state and 
administrative responsibility. The study sample consisted of 162  teachers of the schools in 
Sahawittayaketstarbus under the Secondary Educational Service Area Office 17. The research 
instrument was a questionnaire with 5-point rating scale with the reliability of .91 The statistics 
used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation, t-test and 
F-test. 

The research results were as follows: 1) The level of the management based on Good 
Government Principle of school administrators in Sahawittayaketstarbus under the Secondary 
Educational Service Area Office 17 was overall high.  The listed mean scores in order including 
civil state, administration of modern public sectors, democratic values and administrative 
responsibility.2) According to the comparison results, it was found that the management based 
on Good Government Principle of school administrators in Sahawittayaketstarbus under the 
Secondary Educational Service Area Office 17, as classified by school administrators’ gender, 
work experience and educational level, was not different. 
 
Keywords: management based on Good Government Principle, school administrators.   
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การบริหา รจัดการที่ ดี  ห รื อการ มี 
ธ ร รมาภิ บ าล  เ ป็ นหลัก ในกา รปกครอง  
การบรหิาร  การจดัการ การควบคมุดแูล กิจการ 
ต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม ส านักงาน
พฒันาระบบราชการ ( ก.พ.ร. ) ไดมี้การก าหนด
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บา้นเมืองที่ดี ทัง้ 10 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 
ได้แก่  หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ 
หลกัการตอบสนอง หลกัภาระรบัผิดชอบ หลกั
ความโปร่ง ใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการ
กระจายอ านาจ หลกันิติธรรม หลกัความเสมอ
ภาค และหลักการมุ่งฉันทามติ เป็นหลักการ
ปฏิบตัิงานที่ไดป้ระกาศ สถานศกึษา ซึ่งมีหนา้ที่

บริการการศึกษาและเป็นสถานศึกษาของรัฐ  
จึงตอ้งน าหลักการว่าดว้ยการบริหารกิจกรรม
บา้นเมืองและสงัคมที่ดี หรือหลกัธรรมาภิบาล 
มาบรูณาการใชใ้นการบรหิาร จดัการศกึษาเพื่อ
เสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัสถานศกึษา ทัง้นี ้
เพื่อเป็นประโยชนใ์นการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและถูกตอ้ง
ตามเจตนารมณข์องรฐัธรรมนูญและกฎหมาย
ประกอบที่เก่ียวขอ้งกับการศึกษา การบริหาร
และการตดัสินใจ มีความถูกตอ้ง ก่อประโยชน์
สูงสุดต่อผูม้ารบับริการ รวมทั้งจะสามารถลด
ความขดัแยง้ทัง้ต่อผูม้ารบับริการและบุคลากร
ในสถานศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี การรบัรูห้ลกัการ
บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
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ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จึงเป็น
สิ่ ง จ า เ ป็นอย่ า งยิ่ ง ในการบริหารจัดการ
การศกึษา 

เนื่องจากโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขต
สตารบ์ุษ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมเขต 17 เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียน
การสอน แผนงานและโครงการเพื่อรองรบัหรือ
ปฏิบตัิตามระเบียบอย่างจริงจงั อีกทัง้ยงัตอ้งมี
การประสานความรว่มมือที่ดีใหเ้กิดขึน้ในระบบ
โรงเรียน ดังนัน้ผูบ้ริหารสถานศึกษาถือว่าเป็น
ตวัจกัรส าคญัในการบริหารจดัการศึกษา เป็นผู้
มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลว โดยต้องด าเนินการอ านวยความ
สะดวกและประสานการจัดการศึกษากับทุก
ฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารจัดการศึกษาบรรลุ
จุดหมายที่ก าหนดไว้ แต่ในปัจจุบันพบว่า
สถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสตาร์
บุษ มีปัญหาในดา้นการบริหารงานในบางส่วน 
ที่ จ  า เ ป็นต้องมีการศึกษาเพื่ อแก้ไขปัญหา
เหลา่นัน้ เช่นดา้นการพฒันาทรพัยากรบคุลากร 
ดา้นการแบ่งหนา้ที่ความรบัผิดชอบในงานดา้น
ต่าง ๆ ความอดทนอดกลัน้ในการท างาน ที่มกั
ประสบกับปัญหามาตลอด ในการนีผู้ ้บริหาร
สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งปรบัเปลี่ยนวัฒนธรรม
การบริห า ร ให้สอดคล้อ งกับกา รจัดกา ร
การศกึษาในปัจจบุนั ดงันัน้หนา้ที่อนัส าคญั คือ 
การบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมาย ดว้ยเหตุนีผู้บ้ริหารสถานศึกษาจึง
ต้อง เ ป็นบุคลากรที่ มี วิ สัยทัศน์  มีความ รู้  
ค ว า ม ส า ม า ร ถ  มี ทั ก ษ ะ  เ ป็ น ผู้ น  า ก า ร
เปลี่ยนแปลงบริหารสถานศึกษาด้วยความ

ซื่อสตัย ์เป็นธรรม โปรง่ใส และเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่บคุลากรภายในสถานศกึษา อนัจะสง่ผลให้
ได้รับความศรัทธาน่าเช่ือถือจากครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและคนในชุมชน ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาจะตอ้งมีสมรรถภาพหรือศกัยภาพ 
ทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถใน
การบริหารจดัการ  และความรูค้วามเขา้ใจแนว
ทางการบริหารงานและการจัดการศึกษาตอ้ง
บริหารจัดการศึกษา  ใหมี้ประสิทธิภาพและมี
คณุภาพไดม้าตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการ
น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
สถานศกึษา 

จากปัญหาที่เกิดขึน้ในขา้งตน้ ผูว้ิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาการบริหารตามหลกัธรร
มาภิบาลของผูบ้รหิารสถานศกึษากลุม่สหวิทยา
เขตสตาร์บุษ  สั ง กัดส านัก ง าน เขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมเขต 17 เพื่อศึกษาและเป็น
แนวทางในการด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมา 
ภิบาลของผู้บ ริหารสถานศึกษา  อัน เ ป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษาภายใน
สังกัด น าไปสู่การพัฒนาครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคมและความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีการจัดการ
บริหารงานต่าง ๆ ภายในองคก์รใหมี้ความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย เสริมสรา้งความเขม้แข็งของ
คนในองคก์รใหด้ียิ่งขึน้ 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1 )  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ก า ร บ ริ ห า ร ต า ม
หลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
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กลุม่สหวิทยาเขตสตารบ์ษุ สงักดัส านกัเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 17 

2) เพ่ือเปรียบเทียบการบรหิารตามหลกั
ธรรมาภิบาลของของผู้บริหารสถานศึกษา 
กลุม่สหวิทยาเขตสตารบ์ษุ สงักดัส านกัเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 17 
 
สมมตฐิานของการวจิัย 

ครูที่มีเพศ ประสบการณใ์นการท างาน 
และมี วุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการบริหารตามหลักธรรมา 
ภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรง เ รี ยน
แตกตา่งกนั 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดา้นเนือ้หา การวิจัยครัง้นีมุ้่ง
ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสตารบ์ษุ 
สังกัดส านักเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 17 ในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ค่านิยม
ประชาธิปไตย ประชารัฐ ความรับผิดชอบ
ทางการบรหิาร 

ขอบ เขตด้านประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่าง ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้
ประกอบด้วยครูผู้สอนในกลุ่มสหวิทยาเขต
สตาร์บุษ สังกัดส านักเขตพื ้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 17 ในปีการศึกษา 2561 
จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเบญจมา
นุสรณ ์โรงเรียนสอยดาววิทยา โรงเรียนนายาย
อามพิทยาคม และโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 
ครูผูส้อนจ านวน 273 คน  

กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้คือ 
ครูผูส้อน จ านวน 162 คน ไดจ้ากการใชต้าราง
ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างของ เครจซี และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan; อ้างถึงใน ประสิทธ์ิ 
สวุรรณรกัษ์, 2542) แลว้ท าการสุ่มแบบชัน้ภูมิ 
(Stratified  Random Sampling) 

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนีผู้ ้วิจัยได้ยึดมติผลการประชุม ของคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 24 
เมษายน 2555 ไดมี้มติเห็นชอบกบัหลกัธรรมาภิบาลของการบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ตามที่ส  านกังาน 
ก.พ.ร. เสนอ ประกอบดว้ย 4 หลกัการส าคญั และ 10 หลกัการย่อย จากการศึกษาที่กล่าวมาขา้งตน้  
จะพบว่าองคป์ระกอบของหลกัธรรมาภิบาลมีหลากหลาย เนื่องจากหลกัธรรมาภิบาลเป็นหลกัที่ใชใ้น
การปกครองที่เป็นธรรมหรือการบริหาร  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจชดัเจนในความหมายแนวคิดของหลกั 
ธรรมาภิบาลทัง้ 4 หลกัการ จึงไดน้  าแนวคิดของนักวิชาการ หน่วยงาน และ องคก์รต่าง  ๆ เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ดงันี ้
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               ตวัแปรตน้                                                         ตวัแปรตาม 
 
 
              
      
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู
เพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เ ป็นแบบสอบถาม  
แบ่งออกเป็น 2 ตอน  

ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ ประสบการณ์การท างานและระดับ
การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามการบริหาร
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา
กลุม่สหวิทยาเขตสตารบ์ษุ สงักดัส านกัเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 17 ใน 4 ดา้น คือ  

1. ดา้นการบรหิารจดัการภาครฐัแนว
ใหม ่

2. ดา้นค่านิยมประชาธิปไตย 
3. ดา้นประชารฐั 
4. ดา้นความรบัผิดชอบทางการบรหิาร 

ลักษณะแบบสอบถามตอนที่  2 เป็น
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ
ลิเคอรท์ (Likert Scale) 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการบริหาร
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา
กลุม่สหวิทยาเขตสตารบ์ษุ สงักดัส านกัเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 17 ด าเนินการดงันี ้
น  าแบบสอบถามที่ไดร้บักลบัคืนมาตรวจความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามซึ่ง ครบถ้วนและ
ส ม บู ร ณ์ ทุ ก ฉ บั บ  จ า น ว น  1 6 2  ฉ บั บ 
น าแบบสอบถามที่ มีข้อความสมบูรณ์มาจัด
ระเบียบข้อมูลลงรหัสวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน
เ ก่ี ย ว กั บ ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ไ ด้ แ ก่   
วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์การท างาน
วิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการบรหิารตามหลกัธรร
มาภิบาลของผูบ้รหิารสถานศกึษากลุม่สหวิทยา
เขตสตารบ์ุษ สังกัดส านักเขตพื ้นที่การศึกษา

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
     - ชาย 
     - หญิง 
2. ประสบการณ ์
     -  นอ้ยกวา่ 10 ปี 
     -   10-15  ปี 
     -   มากกวา่ 15 ปี 
3. ระดบัการศกึษา 
     -  ปรญิญาตร ี
     -  สงูกวา่ปรญิญาตร ี

     

 

 

 

การบรหิารตามหลกัธรรมาภิบาล 4 
หลกัการส าคญั ไดแ้ก่  
1. การบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่ 
2. คา่นิยมประชาธิปไตย 
3. ประชารฐั 
4. ความรบัผิดชอบทางการบรหิาร 
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มธัยมศกึษาเขต 17 โดยหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายขอ้ รายดา้น 
และ โ ดย ร วมแล้ว น า เ สนอ ใน รูปตา รา ง
ประกอบการบรรยาย 

วิเคราะหเ์ปรียบเทียบความคิดเห็นการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสตารบ์ุษ สังกัด
ส านักเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 
จ าแนกตามเพศและระดบัการศึกษา วิเคราะห์
โดยค่า t-test 

วิเคราะหเ์ปรียบเทียบความคิดเห็นการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสตารบ์ุษ สังกัด
ส านักเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 
จ าแนกตามประสบการณก์ารท างาน วิเคราะห์
โดยค่า F-test  ถ้าพบความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ .05 จึงน าค่าคะแนนเฉลี่ย
เ ป็ น ร ายคู่ ใ ช้ก า รทดสอบ โดยวิ ธี เ ชฟ เ ฟ่  
( Scheffe’s Post hot Comparison) ผู้ วิ จั ย
ด าเนินการใช้สถิติวิเคราะหข์้อมูลในการวิจัย
ครั้งนี ้ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ รูปทางสถิติ  
ดงัตอ่ไปนี ้

สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพของ
เครื่องมือ 

1 . ค่าความเที่ ยงตรงเชิงประจักษ์  
(Content Validity) ของแบบสอบถามโดยใหค้่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ( Index of Item Objective 
Congruence:IOC) 

IOC  = 
N

R  

 เม่ือ IOC แทน ความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขอ้ค าถามกบัวตัถปุระสงค ์

 R  แทน ผลรวมของคะแนนการ
พิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ 

N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
2 . ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น  ( Reliability)  

ของแบบสอบถาม โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 
( Cronbach) โ ด ย ใ ช้ สู ต ร  ( ป ร ะ สิ ท ธ์ิ    
สวุรรณรกัษ,์ 2542) 

สถิติพืน้ฐาน 
1. ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
2 . มั ช ฉิ ม เ ล ขค ณิตห รื อ ค่ า เ ฉ ลี่ ย 

(Arithmatic Mean) 
3 . ค่ า ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น 

( Standard Deviation) ข อ ง ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง
ครูผูส้อนโดยใชส้ตูร 

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
1. วิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติ t-test 
2. วิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติ F-test 
 

สรุปผลของการวิจัย 
1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบ้รหิารสถานศกึษากลุม่สหวิทยาเขตสตาร์
บุษ  สังกัดส านักงาน เขตพื ้นที่ กา รศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 17 ในภาพรวมและรายดา้น 
พบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา กลุม่สหวิทยาเขตสตารบ์ษุ 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา
เขต 17 โดยรวมอยู่ ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
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ดา้น โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้ดังนี ้ ด้านประชารัฐ ด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ด้านค่านิยม
ประชาธิปไตยและดา้นความรบัผิดชอบทางการ
บรหิาร ตามล าดบั 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
ที่ มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสตารบ์ษุ 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา
เขต  17  จ าแนกตามเพศ  ประสบการณ์   
และระดบัการศกึษา พบวา่ 

2.1 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสตารบ์ุษ สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
17 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 
ความคิดเห็นของครูเพศชายกบัครูเพศหญิงต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาไม่
แตกตา่งกนั  

2.2 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสตารบ์ุษ สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
17 เม่ือเปรียบเทียบครูที่มีประสบการณใ์นการ
ท างานนอ้ยกว่า 10 ปี มีประสบการณ์การใน
การท างาน 10-15 ปี และมีประสบการณใ์นการ
ปฏิบตัิงานมากกว่า 15 ปี ขึน้ไป มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาไม่แตกต่างกนั 

2.3 ความคิดเห็นของครูต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตสตารบ์ุษ สงักัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 17 เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่งครู
ที่ จบปริญญาตรีกับจบสูงกว่าปริญญาตรี   
มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักธรรมา 
ภิบาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาไม่แตกตา่งกนั 
 
อภปิรายผลของการวิจัย 

ดา้นการบริหารจดัการภาครฐัแนวใหม่ 
โดยภาพรวมและรายขอ้ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก แสดงว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการ
บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชท้รพัยากรที่มี
อยู่ อย่ างจ ากัดก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่
ชัด เจน  มีการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ  
ได้ด้วยความหลากหลายให้บริการได้ทั่ วถึง
อย่างมีคณุภาพ สามารถสรา้งความเช่ือมั่นและ
ความไว้วางใจต่อผู้รับบริการ มีการบริหาร
จดัการสถานศึกษามีทิศทางตามยทุธศาสตร ์มี
เปา้ประสงคท์ี่ชดัเจน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ 
ชลทิชา  ลิ ้มสกุลศิริรัตน์ (2551) ที่กล่าวว่า 
ความคิดเห็นของผูบ้ริ หารและครูเก่ียวกับการ
ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ริหาร
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ชลบรุี เขต 1 ในดา้นความคุม้ค่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปริญญา สมคัรการ (2551) ที่กล่าวว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
สกลนคร เขต 2 มีการบริหารโดยใช้หลักธรร
มาภิบาล ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
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โรงเรียน ครู และประธานคณะ กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในโรงเรียน ด้านหลัก
ความคุม้ค่า โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับ
มาก 

ด้านค่ า นิ ยมประชา ธิป ไตย  โ ดย
ภาพรวมและรายขอ้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก แสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ยอมรับ
ความคิดเห็นของครูรบัฟังความคิดเห็นและกลา้
ยอมรบัผลจากการปฏิบัติงาน มีการพิจารณา
ความดีความชอบของบุคลากรตามหลกัเกณฑ ์
ด้วยความยุติ ธ รรม  มี การบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยยึดหลกัการปฏิบตัิงานตามกฎ 
ระเบียบของสถานศึกษา มีการตรวจสอบผล
การด าเนินงานและ มีเกณฑใ์นการวัดผลการ
ปฏิบตัิงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการเอาใจใส่ใน
ปัญหา กระตือรอืรน้ในการแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ใน
สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม ่าเสมอ มีการ
ควบคมุ ก ากบัดแูล การปฏิบตัิงานดา้นการเงิน
และพัสดุใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ
ของทางราชการสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วุฒินันท์  ดาทอง (2551) ที่กล่าวว่า ความ
คิด เห็นของผู้บริหารและค รู เ ก่ียวกับการ
บริหารงานตามหลักหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวดับุรีรมัย์ ดา้น
หลักนิติธรรมและหลักความรบัผิดชอบ อยู่ใน
ระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ไพฑูรย ์ บัวชิด (2550) ที่กล่าวว่า การใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มหาสารคามเขต 2 ด้านนิติธรรม ด้านหลัก

ความโปร่งใส และด้านหลักความรับผิดชอบ 
โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก 

ดา้นประชารฐั โดยภาพรวมและรายขอ้ 
มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก แสดง ว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสใหบุ้คลากรใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วม
แสดงความคิด เห็ นของตน เอง ได้  มี การ
สนับสนุนใหบุ้คลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารของสถานศกึษา มี
การใช้กระบวนการตัดสินใจ จากบุคลาการ 
คณะค รู  แ ล ะผู้ป กค ร อ ง  มี ก า ร ก า หนด
ผูร้บัผิดชอบและมอบอ านาจหนา้ที่ชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลาการ คณะครู และ
ผู้ปกครองน าไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษา สอดคลอ้งกับงานวิจัยของศิริพร 
เชิดรัตนะสกุล (2552) ที่กล่าวว่า การบริหาร
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต บ า ง ค อ แ ห ล ม 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นหลกัการมีสว่นรว่ม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของสง่เสรมิ  มีพรอ้ม (2552) ที่กลา่ววา่ 
การริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาสรุินทร ์เขต 1 ส่วนใหญ่บริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยยึดหลักการ 
มีสว่นรว่ม 

ด้านความรับผิดชอบทางการบริหาร 
โดยภาพรวมและรายขอ้ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก แสดงวา่ ผูบ้รหิารสถาน ศกึษา มีการ
บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรม  
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มีภาวะความเป็นผูน้  า ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา มีการปลกูฝังคา่นิยม
ที่ดีแก่นักเรียน โดยการรณรงค์ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความมีคณุธรรม และคณุลกัษณะที่พึง
ประสงค ์มีการบริหารงานบุคลากรโดยยึดหลกั
คณุธรรม มีความซื่อสตัยส์จุรติ เที่ยงธรรม มีการ
บริหารงานธุรการ การเงิน งบประมาณ โดยมุ่ง
ผลสัมฤท ธ์ิ ของ งาน  มีคุณภาพ  โปร่ ง ใส 
ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ซอหมาด  ใบหมาดปันจอ (2553) ที่กล่าวว่า 
ระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
สตูล ดา้นหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก และ
ยังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ดัสกรณ ์ เพชรดี
(2551) ที่กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนยึดหลกั
ธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของผู้บริหาร ครูผู้สอน และประธาน
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้นหลกั
คณุธรรม อยู่ในระดบัมาก 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่
มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ต่อการบริหาร
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้รหิารสถาน ศกึษา 
กลุ่มสหวิทยาเขตสตารบ์ษุ สงักดัส านกังานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 พบว่า  
ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ความมุ่งมั่น เปิดโอกาสใหค้รูที่มีวฒุิการศกึษาที่
แตกต่างกัน เขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
กระบวน การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกนั มีการปฏิบตัิ สง่เสรมิและสนบัสนนุ
ในการท างานร่วมกัน รวมถึงการเอาใจใส่ครู  
ให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุตจริต 

ขยันอดทน ยึดมั่ นในสิ่ งถูกต้องดีงาม เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อบคุลากรในสถานศึกษา อนัจะ
ส่งผลให้ค รูตั้ง ใจปฏิบัติ งานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย จึงท าใหค้รูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน 
มีความเขา้ใจ มีความรูใ้นการบริหารตามหลกั
ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาคลา้ย ๆ 
กัน  สอดคล้อ งกับงานวิ จัยของ  อ รุณศรี    
อ้ายมาศน้อย (2551) ที่กล่าวว่า บุคลากร
ทางการศึกษาในอ าเภอเมือง สงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต1 จ าแนกตามระดับการศึกษา มีความ
คิดเห็นต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของผู้บ ริหารสถานศึกษาไม่ แตกต่ างกัน  
แ ล ะ ยั ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  
พระมหาล าพึง  ธีรปญฺโญ (2554) ที่กล่าวว่า 
ความคิดเห็นของเจา้หนา้ที่ต่อการบริหารงาน
ตามธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
มชัฌิม จงัหวดันครสวรรค ์จ าแนกตามบคุลากร
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ก า รบ ริ ห า ร ง านตามหลัก ธ ร รม าภิ บ า ล 
โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันทุก
ดา้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช ้
1.1 ควรส่งเสริม สนบัสนุนบุคลการ

ในสถานศึกษา ให้มีการยอมรับกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อตกลงต่าง ๆ ในการปฏิบัติอย่าง
เครง่ครดั เพื่อใหอ้งคก์รมีมาตรฐาน มีความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย 
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1.2 สนับสนุนให้บุคลากรมีความ
เสียสละและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
สว่นตน 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อประโยชน์ในการ
ท างานรว่มกนัและการอยู่รว่มกนัในชมุชน  

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1 ควรศกึษาวิจยัความคิดเห็นของ

ชุมชนที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้รหิารสถานศกึษากลุม่สหวิทยาเขตสตาร์
บุษ  สังกัดส านักงาน เขตพื ้นที่ กา รศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 17 
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนบ้านสุรศักดิ ์สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

PARENTS’ PARTICPATION IN THE ADMINISTRATION OF BAN SURASAK 
SCHOOL UNDER THE CHONBURI EDUCATIONAL PRIMARY SERVICE AREA 

OFFICE 3 
 

ดวงมณี  พิลกึ 
โรงเรยีนไทรงามพทิยาคม ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 41 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนของผูป้กครองในการบริหาร
โรงเรยีนบา้นสรุศกัดิ ์สงักดัส านกังานพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรุเีขต 3 ด าเนินการวิจยัโดยวิธีวจิยั
เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ สงักัดส านักงานพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาชลบรุีเขต 3 จ านวน 210 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มลูเป็นแบบสอบถามที่มีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร ้อยละ ค่าเฉลี่ย  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ t  

ผลวิจัยพบว่า 1) ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน  
บา้นสรุศกัดิ์ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบรุีเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนมีสว่นรว่มในการบรหิารโรงเรียนอยู่ในระดบัมากทกุ
ดา้น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามล าดับ คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการ
บริหารงานการเงินและงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่ วไป และด้านการบริหารงานบุคคล  
2) ผูป้กครองนกัเรียนที่มีอาย ุและระดบัการศึกษาต่างกนั มีส่วนรว่มในการบริหารโรงเรียนบา้นสรุศกัดิ์ 
สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาชลบรุีเขต 3 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และผูป้กครอง
นกัเรยีนที่มีระดบัการศกึษาตา่งกนัมีสว่นรว่มในการบรหิารโรงเรียนไม่แตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: การมีสว่นรว่มของผูป้กครอง, การบรหิารโรงเรยีน 
 
ABSTARCT 

This research aims to study and compare. of parents’ participation in the administration 
of Ban Surasak School under the Chonburi Educational Service Area Office 3 .  Conducting 
research by quantitative research methods. The sample group are the 210 parents of students 
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at Ban Surasak School. under the Chonburi Educational Service Area Office 3.  Tools used for 
data collection are 5  level rating scales questionnaires. The purposes of this research were to 
study and compare parents’ participation in the administration of Ban Surasak School. under 
the Chonburi Educational Service Area Office 3 .  Statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and independent t-test. 

The results revealed that: 1)  The parents of students who are sample groups have 
participated in the administration of Ban Surasak School. under the Chonburi Educational 
Primary Service Area Office 3  at a high level in overall. When considering each aspect, the 
parents have participated in school administration at a high level in all aspects. By sorting the 
average value from descending order, are academic administration, budget management, 
general administration and personnel management respectively. 2)  The parents, who have 
different ages, have no different participation in the administration of Ban Surasak School. 
under the Office of Primary Educational Service Area, Chonburi Region 3 .  The parents, who 
have different educational levels, have no different participation in the school administration. 
 
Keywords: Participation, School Administration 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งส  าคัญส าหรับการ
พัฒนาการศึกษา คือเป็นการเปิดโอกาสใหทุ้ก
ภ า ค ส่ ว น  ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
สถานศึกษาตามกระบวนการในการบริหาร
โรงเรียนทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานการเงินและ
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ดา้นการบริหารงานทั่วไป โดยการการบริหารที่
เปิดใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มาร่วมคิด ร่วม
ตดัสินใจ รว่มกนัวางแผน รว่มมือกนัด าเนินงาน
การบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่ง
ผูบ้ริหารยุคใหม่ควรน าหลักการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพื่อ
พฒันาระบบการจดัการศึกษาใหม่ใหเ้กิดความ
ยั่ งยืนและได้มาตรฐานตรงตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

การมีส่วนร่วมในบริหารโรงเรียนมี
ความส าคัญในการพัฒนาการศึกษาคือเปิด
โอกาสใหทุ้กภาคส่วนและผูป้กครองไดมี้ส่วน
ร่วมในการบริหารโรงเรียนทัง้ 4 ดา้น คือ ดา้น
การบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
การเงินและงบประมาณ ดา้นบริหารงานบคุคล 
ด้านบริหารงานทั่ วไป โดยการร่วมมือกัน
ด า เนินงานด้วยกันทั้งองค์กร ซึ่ งผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องน าหลักการบริหารแบบมี
สว่นรวมเขา้มาบรหิารโรงเรยีน เพื่อพฒันาระบบ
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การจัดการศึกษา มีประสิท ธิภาพให้ เ กิ ด
ความก้า วหน้ายั่ ง ยื น  และ ได้มาตรฐาน
การศกึษาใหบ้รรลผุลส าเรจ็ 

ทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 อยู่ในช่วง
การพัฒนาระบบการจัดการบริหารการศึกษา  
ผูศ้กึษาจึงคน้ควา้หาสาเหตปัุจจยับางอย่างของ
การบริหารการศึกษาของโรงเรียน ในปี 2560 ที่
ผ่านมา พบว่าผูป้กครองไม่ไดใ้หค้วามส าคญัใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 
เพราะจากเอกสารการเข้าร่วมประชุมของ
ผูป้กครองโรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ใน พ. ศ. 2560 
ผูป้กครองเขา้รว่มประชมุกนันอ้ยและผูป้กครอง
บางส่วนไม่สามารถมาเขา้ร่วมประชุมไดเ้พราะ
ติดภาระหนา้ที่การประกอบอาชีพ ดว้ยเหตุนีผู้ ้
ศกึษาจึงมีความสนใจที่จะศกึษา การมีสว่นรว่ม
ข อ ง ผู้ ป ก ค ร อ ง ใ น ก า ร บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย น 

บา้นสรุศกัดิ ์สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาชลบรุีเขต 3 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1 . เ พื่ อ ศึ กษากา ร มีส่ วน ร่ วมของ
ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศกึษาชลบรุีเขต 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศกึษาชลบรุีเขต 3 จ าแนกตาม อาย ุและ
ระดบัการศกึษาของผูป้กครอง 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดา้นเนือ้หา การศึกษาคน้ควา้

ครัง้นี ้มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน
การบรหิารโรงเรยีนบา้นสรุศกัดิ ์สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 
และเปรียบเทียบการมีส่วนรว่มของผูป้กครองที่
มีต่อการบริหารโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรีเขต 3 ใน 4 ด้าน ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานการเงินและ
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ดา้นการบรหิารงานทั่วไป 

ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี ้ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบา้นสรุศกัดิ์สงักดัส านกังานการศึกษา
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุีเขต 3 ปี
การศกึษา 2561 จ านวน 450 คน 
 
กรอบแนวคดิของการวิจยั 

การวิจัยครั้งนี ้ผู้วิ จัยก าหนดกรอบ
แนวคิดในการศกึษาความความคิดเห็นของครูที่
มีการนิเทศภายในด้านวิชาการของโรงเรียน
กลุ่มเพชรจินดา อ าเภอสามพราน ส านักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
เขต 2 โดยการศึกษาความคิดเห็นการนิเทศ
ภายในดา้นวิชาการ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลักสตูร
สถานศกึษา ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้น
การใช้สื่ อการสอน และด้านการวัดและ
ประเมินผลเป็นตวัแปรตามและก าหนดใหปั้จจยั
ส่วนบุคคลของครูไดแ้ก่ เพศ ระดับการศึกษา
และประสบการณใ์นการสอนเป็นตวัแปรอิสระ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ 

“ผู้ปกครองในโรงเรียนโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 
สงักัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 3 ” ปีการศกึษา 2561 จ านวน 450 คน จาก 
3 ช่วงชั้นและ 1 ระดับ ได้แก่ 1) ผู้ปกครอง
ในช่วงชัน้ที่ 1 ระดบัชัน้อนุบาล 2-3 จ านวน 55 
คน 2)  ผู้ปกครองในช่วงชั้นที่  2  ระดับชั้น
ประถมศึกษา ปีที่  1 - 3  จ านวน  134  คน  
3 )  ผู้ ป ก ค ร อ ง ใ น ช่ ว ง ชั้ น ที่  1  ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา ปีที่  4 - 6  จ านวน  140  คน  
4) ผูป้กครองในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ปี
ที่ 1-3 จ านวน 121 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ 
แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน
โรงเรียนโรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ สังกัดส านักงาน
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 มีลกัษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และ
วิ เ ค ราะห์ข้อมูลด้วยสถิ ติ พื ้น ฐาน  ได้แก่
ค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉ่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่วนสถิติอนมุานใช ้Independent t-
test 
 
ผลของการวจิัย 

ผลการการวิเคราะห์ระดับการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน 

บา้นสรุศกัดิ์สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบรุีเขต 3 โดยภาพรวมและราย
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้น
การบรหิารงานงบประมาณ ดา้นการบรหิารงาน
บุคคล และดา้นการบริหารงานทั่วไป โดยรวม

อยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเม่ือพิจารณาใน
แต่ละดา้นสรุปไดด้งันี ้

1. ผูป้กครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารโรงเรียน
บา้นสรุศกัดิ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้กครองมีส่วน
ร่วมในการบริหารโรงเรียน อยู่ในระดบัมากทุก
ดา้น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
ตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นการบรหิารงานทั่วไป ดา้น
การบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานการเงินและ
งบประมาณ  

2. ผูป้กครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารโรงเรียน
บ้านสุรศักดิ์  ด้านการบริหารงานวิชาการ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียน อยู่ในระดบัมากบางขอ้ ยกเวน้
ขอ้ที่อยู่ในระดบัปานกลางคือ การสนบัสนนุการ
จดัหอ้งสมดุโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขอ้
ที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การให้ข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์ในการปรับพฤติกรรมของนักเรียน 
รองลงมา ไดแ้ก่ การแกไ้ขปัญหาการเรียนรูข้อง
นักเรียนการปรบัปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญการสนบัสนนุ
การจัดสภาพ แวดล้อมที่เอือ้ต่อกระบวนการ
เรียน รู ้ การส่ง เสริมการจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู ้การสง่เสรมิ
และสนบัสนนุการจดัแหลง่เรียนรู ้การเสนอแนะ
เก่ียวกับการจัดการเรียนรู ้การพฒันาหลกัสตูร
สถานศึกษา สนับสนุนการจัดหา/ผลิตสื่อการ
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สอน ข้อที่ อยู่ ในระดับปานกลางคือ  การ
สนับสนุนการจัดห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. ผูป้กครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารโรงเรียน
บา้นสุรศักดิ์ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมากบางขอ้ ยกเวน้
บางข้อที่อยู่ ในระดับปานกลาง ได้แก่  การ
จัดสรรงบประมาณ รองลงมาอยู่ในระดับปาน
กลาง การระดมทรพัยากรเงินเพื่อการบริหาร 
การวางแผนการบริหารงบประมาณ โดยขอ้ที่มี
ค่าเฉลี่ยสงูสดุ ไดแ้ก่ การสนบัสนนุในการจดัหา
รายไดใ้นการจดัการศกึษา รองลงมา ไดแ้ก่ การ
ระดมทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน การเสนอแนะ
เก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาซือ้
พสัดอุปุกรณ ์และเทคโนโลยีทางการศกึษา การ
จัดหาทรัพยากรที่จ  าเป็นเพื่อการการจัดการ
เรียนรู ้การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้
งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรภายใน
โรงเรียนอย่างเป็นธรรมและการประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดในระดับ
มาก  

4. ผูป้กครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารโรงเรียน
บา้นสุรศักดิ์สังกัด ดา้นการบริหารงานบุคคล 
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ครูมีส่วนร่วมการบริหารโรงเรียน 
อยู่ในระดับมากบางขอ้ ยกเวน้บางขอ้ที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง ไดแ้ก่ การเสนอแนะเก่ียวกับ

การวางแผนก าหนดเป้าหมายและทิศทางการ
บริหารงานบุคคล โดยข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ไดแ้ก่ การสนับสนุนใหโ้รงเรียนพฒันาครูอย่าง
ต่อเนื่อง รองลงมา ได้แก่ การสรา้งขวัญและ
ก า ลั ง ใ จ ในกา รปฏิ บัติ ง า น ขอ งค รู  ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครู 
การน าภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาจัดการเรียนรู ้การ
เสนอแนะเก่ียวกับอัตราก าลังครู การก าหนด
แ ผ นพัฒ น า ค รู  ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ
จรรยาบรรณของครู การใหข้อ้มูลเก่ียวกับการ
พัฒนาครู และการเสนอแนะเก่ียวกับการจัด
สวสัดิการครู มีคา่เฉลี่ยต ่าสดุในระดบัมาก 

5. ผูป้กครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารโรงเรียน
บ้านสุรศักดิ์ ด้านการบริหารงานทั่ วไป โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมการบริหาร
โรงเรียน อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ไดแ้ก่ การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่
ไม่พงึประสงคข์องนกัเรียน รองลงมา ไดแ้ก่ การ
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการของ  การจัดหา
ทุนการศึกษาใหก้ับนักเรียนที่ยากจน การวาง
แผนพัฒนาสถานศึกษา การประสานงาน
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนในการจัดบริการทาง
วิชาการแก่สังคม การสร้างเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศกับการก าหนดแนวทางพัฒนา
โรงเรียน การก าหนดวิสัยทัศน ์และเป้าหมาย
การจัดการศึกษาการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของโรงเรียนสู่ชุมชน การเป็นกรรม
การในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และการ
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สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนของโรงเรียน 
มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ 

6. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศกึษาชลบรุีเขต 3 

6.1 ผู้ปกครองนัก เรียนที่ มีอายุ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 
บา้นสรุศกัดิ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ผูป้กครองที่มีอายตุ่างกนัมีสว่น
ร่วมในการบริหารโรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรีเขต 3 ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ดา้นบรหิารงานบคุคลและดา้นการ
บริหารงานทั่ วไป ในด้านทุกด้านผู้ปกครอง
นกัเรียนมีสว่นในการบรหิารโรงเรียนไม่แตกตา่ง
กนั 

6.2 ผู้ปกครองนักเรียนที่ มีระดับ
การศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียนบา้นสรุศกัดิโ์ดยภาพรวมไม่แตกตา่งกนั 
ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เม่ือพิจารณา
เ ป็นรายด้าน  พบว่า  ผู้ปกครองที่ มี ระดับ
การศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียนบา้นสุรศักดิ์สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาชลบรุีเขต 3 ไม่แตกต่าง
กนัทกุดา้น 
 
 
 

การอภปิรายผล 
จากการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ 
สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาชลบรุีเขต 3 โดยภาพรวมพบวา่ ผูป้กครอง
มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน อยู่ในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอยู่
ใ น ร ะดับมากทุกด้าน  เ ช่ น กัน  ทั้ ง นี ้อ าจ
เนื่องมาจากโรงเรียนไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง
เขา้มามีสว่นในการจดัการบรหิารโรงเรียนในทกุ
ดา้นและผูป้กครองใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันผู้ปกครองนักเรียนใน
โรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ไดเ้ขา้มา
สนับสนุนการบริหารโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ทุก
ดา้น ทั้งดา้นวิชาการ ดา้นบริหารงบประมาณ 
ดา้นบริหารบคุคล ดา้นบริหารงานทั่วไป เพื่อให้
การเรียนรูข้องบุตรหลานมีคุณภาพ เนื่องจาก
ผูป้กครองส่วนใหญ่จึงใหค้วามส าคัญและเห็น
คุณค่ า ขอ งกา รศึ กษา  ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ
ผลการวิจัยของธรรมรตัน ์พงษ์ทอง (2559) ซึ่ง
พบว่า การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจัด
การศึกษาปฐมวัยในเขตอ าเภอแก่งหางแมว 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศกึษาจนัทบรุีเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ ใน
ระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการเรยีนรูท้ี่บา้น ดา้น
การเลีย้งดู ดา้นการใหค้วามร่วมมือกับชุมชน 
ดา้นอาสาสมัคร ดา้นการสื่อสาร และดา้นการ
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ตัดสิน ใจ  และสนับสนุนผลการวิ จัยของ
กาญจนา เอียดสยุ (2560) ซึ่งพบว่าระดบัการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผูป้กครองใน
ภาพรวม  และรายด้านอยู่ ใ น ระดับมาก 
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามาก
ที่สดุ คือ ดา้นกิจกรรมนักเรียนรองลงไป ไดแ้ก่ 
ด้านวิชาการ ด้านประกันคุณภาพ และด้าน
งบประมาณ ตามล าดับ  และสนับสนุน
ผลการวิจัยของนันท์  เสียมไหม (2559) ซึ่ง
พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนมีความตอ้งการมีสว่น
รว่มจดัการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่สดุ และสนบัสนนุผลการวิจยัของ เบญจวรรณ  
ชาวสา้น (2559) ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการบริหารวิชาการ
โรงเรียนวดัคลองขวาง (จรูญชนมร์าษฎรบ์  ารุง) 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่
ในระดบัมากทุกดา้น ซึ่งตรงกบัผลการวิจยัของ 
นิตยา  โนจิต (2556) ซึ่งพบว่า ผูป้กครองมีสว่น
ร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ต าบลบง
ตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในการ
ตดัสินใจ การปฏิบตัิ และการประเมินผล ภายใต้
การบริหารงานทั้ง  4 ด้าน ได้แก่  ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ดา้นการบริหารงานทั่วไป และเม่ือพิจารณาแต่
ละดา้นมีรายละเอียด ดงันี ้ดา้นการบริหารงาน
วิชาการ และดา้นการบริหารงานทั่วไป พบว่า 
ผูป้กครองมีสว่นรว่มในการประเมินผลมากที่สดุ 

รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ส่วนการบริหารงานด้านงบประมาณ พบว่า 
ผูป้กครองมีส่วนรว่มในการด าเนินกิจกรรมมาก
ที่ สุด  รองลงมาคือ  การมีส่ วนร่วมในการ
ตดัสินใจ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
สว่นดา้นการบรหิารงานบคุคล พบวา่ ผูป้กครอง
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมมากที่สุด 
รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แต่ ไม่
สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของพรพิมล จิตจักร 
(2557) ที่พบว่าการมีส่วนรว่มของผูป้กครองใน
การจดัการศกึษาของโรงเรยีนทานสมัฤทธ์ิวิทยา 
สังกัดส านักส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษา
นนทบุรีเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน  และไม่ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของกันรญาณี  ศรีสรุกัษ์ (2559) ที่
พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
บรหิารวิชาการโรงเรียนพลตูาหลวงวิทยา สงักดั
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมและ
รายดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบั
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย คือดา้นบริหารงาน
วิชาการการ ดา้นการบรหิารงานบคุคล ดา้นการ
บริหารงานทั่ วไปและด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ตามล าดบั ผลจากการเปรียบเทียบ
อายขุองผูป้กครองที่มีอายตุ่างกนั มีส่วนรว่มใน
การบริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน ทั้งโดย
ภาพรวมและรายดา้น คือดา้นบริหารงานวิชา 
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคล และดา้นบริหารงานทั่วไป ซึ่งอาจเป็น
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เพราะผูป้กครองทัง้ที่อายตุ  ่ากว่า30 ปี และอายุ
30 ปีขึ ้นไป ต่างให้ความส าคัญกับการจัด
การศึกษาเพื่อคุณภาพของบุตรหลานของตน 
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ กาญจนา  เอียดสยุ 
(2560) ซึง่พบวา่ผูป้กครองท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งโดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน คือด้านวิชาการ 
ดา้นงบประมาณ ดา้นกิจการนกัเรียน และดา้น
ประกนัคณุภาพ ไม่แตกต่างกนั แต่แตกต่างจาก
งานวิจยัของ บุญณภทัร ์ เดือนกลาง (2552) ที่
พบว่าผูป้กครองนักเรียนที่มีอายุต่างกันมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบา้นลาด
ใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ 0.05  
ผลจากการเปรียบเทียบระดับการศึกษาของ
ผูป้กครองทีมีระดบัการศกึษาต่างกนั มีสว่นรว่ม
ในการบริหารโรงเรียนทัง้โดยภาพรวมและราย
ดา้นไม่แตกต่างกนั ทัง้นีเ้นื่องจากผูป้กครองทกุ
ระดับการศึกษาต่างเห็นประโยชน์ของการ
ร่วมมือร่วมใจและระดมทรัพยากรในการจัด
การศึกษาโดยมุ่งให้สถานศึกษามีความเลิศ 
สอดคล้อ ง กับ ง าน วิ จั ย ขอ ง  บุญณภัท ร์   
เดือนกลาง (2552) ที่พบว่าผู้ปกครองที่ มี
ก า รศึ กษาต่ า งกัน  มี ส่ วน ร่ วม ในการจัด
การศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ
สนับสนุนงานวิจัยของเบญจวรรณ ชาวส้าน 
(2559) ที่พบว่าผู้ปกครองที่ มีวุฒิการศึกษา
ต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของ
โรงเรยีนโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ระดับ 0.5 ส่วนดา้นอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันท์ เสียมไหม 
(2559) ที่พบว่าผู้ปกครองที่ มีวุฒิการศึกษา
ต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่า รายดา้นมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.5 คือดา้นการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร แต่ไม่สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ กันรญาณี  ศรีสุรักษ์ (2559) ที่
พบว่าผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.5 ยกเวน้รายดา้น
แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช ้
1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ 

โรงเรยีนบา้นสรุศกัดิใ์นสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาชลบรุีเขต 3 ควรสง่เสรมิ
ให้ผู้ปกครองในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนจัดตั้งห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพสงูสดุ 

1 . 2  ด้า น ง านกา รบ ริ ห า ร ง าน
งบประมาณ โรง เรียนบ้านสุรศัก ดิ์  สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรีเขต 3 ควรใหเ้ครือข่ายผูป้กครองมีส่วน
ร่วมในการเป็นกรรมการในการจัดซือ้จัดจ้าง
ค รุภัณฑ์ของโรง เรียน  เพื่ อความโปร่ง ใส 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสภาพ
ใช้งานของมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสภาพ
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การใชง้านของครุภัณฑเ์พื่อใหเ้กิดความคุม้ค่า
ไดป้ระโยชนแ์ละมีประสิทธิภาพ 

1.3 ด้านงานการบริหารบุคคล 
โรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ควรให้
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ
รวบรวมขอ้เท็จจริงเม่ือมีปัญหาการผิดวินยัของ
บคุลากรในโรงเรียน โดยหมนุเวียนใหผู้ป้กครอง
ทกุคนไดมี้โอกาสเป็นกรรมการเท่าเทียมกนั 

1.4 ด้านงานการบริหารงานทั่วไป 
โรงเรียนบา้นสุรศักดิ์ สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ควรให้
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในทุกดา้น

อย่างเท่าเทียมกันและน าไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชนอ์ย่างเป็นรูปธรรม 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป 

2.1 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในแต่ละดา้นอย่างละเอียด เพื่อเป็น
แนวทางในการน าไปใชใ้นการบรหิารโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์งูสดุ 

2.2 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนในโรงเรียน 
อื่ น  ๆ  สั ง กั ดส า นั ก ง าน เ ขตที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 เพื่อให้การบริหาร
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ต ร ง
วตัถปุระสงคข์องการจดัการศกึษาตอ่ไป 

 
เอกสารอ้างอิง 
กนัรญาณี  ศรสีรุกัษ.์ (2559). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพลู

ตาหลวงวิทยา สังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี. งานนิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑิต. 
สาขาการบรหิารการศกึษา. คณะศกึษาศาสตร:์ มหาวิทยาลยับรูพา. 

กาญจนา  เอยีดสยุ. (2560). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนเขาชัยสน 
อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 12. สาร
นิพนธป์รญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต: มหาวทิยาลยัหาดใหญ่. 

ธรรมรตัน ์ พงษท์อง. (2559). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวยัของ
โรงเรียนในเขตอ าเภอแกง่หางแมว สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาจันทบุรี เขต 1. 
งานนิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑิต. สาขาการบรหิารการศกึษา. คณะศกึษาศาสตร:์ มหาวิทยาลยั
บรูพา. 

นนัทน์ร ี เสยีมไหม. (2559). ความต้องการของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน เกาะสิเหร่ อ าเภอเมือง จังหวดัภเูก็ต. วารสารออนไลนบ์ณัฑิตศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 



วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ีปีที่ 6 ฉบบัที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 37 

 

นิตยา  โนจิต. (2556). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาต าบลบงตนั อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่. วารสารออนไลน์
บณัฑิตศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 

บญุณภทัร ์ เดอืนกลาง. (2552). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านลาดใหญ่อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภมิู. วิทยานิพนธม์หาบณัฑิต: มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุิต. 

เบญจวรรณ  ชาวสา้น. (2559). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารวิชาการโรงเรียนวัด
คลองขวาง (จรูญชนมร์าษฎรบ์ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต 2. วิทยานิพนธม์หาบณัฑิต: มหาวิทยาลยัปทมุธานี. 

พรพิมล  จิตจกัร. (2557). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทาน
สัมฤทธิว์ิทยาสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานนทบุรี เขต 1. บทความวิชาการ. 

  



38 วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ีปีที่ 6 ฉบบัที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 
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ดาว  หงสเ์วียงจนัทร ์

โรงเรยีนวดัท่าเสา (อาทรราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 

 
บทคัดยอ่ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาการบริหารงานอาคารสถานที่ตามหลกัธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 
จ าแนกตามเพศ และระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีค้ือ ครูผูส้อนโรงเรียนขยาย
โอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ปีการศึกษา 
2560 รวม 160 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ที (t-test) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานอาคารสถานที่ตามหลกัธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
นอ้ย พบว่า หลกันิติธรรม มีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ รองลงมาคือหลกัความรบัผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า หลกั
คุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความโปร่งใส ตามล าดับ 2) ครูที่มีเพศและระดับการศึกษา
แตกต่างกนัพบว่ามีความเห็นต่อการบริหารงานอาคารสถานที่ตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยาย
โอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร ไม่แตกตา่งกนั  
 
ค าส าคัญ: การบรหิารงานอาคารสถานที่, หลกัธรรมาภบิาล, โรงเรยีนขยายโอกาส 
 
ABSTRACT  

This research aimed to study and compare the school building management according 
to the good governance principles of the opportunity extension schools in Krathumbaen district 
under the Samutsakhon primary educational service area office which classified by gender and 
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level of education. The samples used in this research were 160  teachers who had worked at 
opportunity extension schools in Krathumbaen district under the Samutsakhon primary 
educational service area office. The instruments used in this study were five-level rating scales 
questionnaires. The statistics in the data analysis were mean, standard deviation and t-test. 

The findings were revealed as follows: 1)  The teachers had opinions about the school 
building management according to the good governance principles of the opportunity 
extension schools in Krathumbaen district under the Samutsakhon primary educational service 
area office in overall aspect at high level. When considering in each aspect by sorting the mean 
scores from the highest to the lowest, the rule of law had the highest mean score, followed by 
accountability, efficiency, morality, and public participation and democracy respectively  
2)  Teachers with different gender and levels of education showed no different opinions on 
school building management according to the good governance principles of the opportunity 
extension schools in Krathumbaen district under the Samutsakhon primary educational service 
area office. 
 
Keywords: School Building Management, Good Governance Principles, Schools expand 
opportunities. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กระท รว งศึ กษา ธิ ก า ร ได้ก า หนด
นโยบายการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา ซึ่ง
เป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
ตอ้งการท าโรงเรยีนใหเ้ป็นปัจจบุนัมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบที่สวยงาม มั่ นคง แข็งแรง 
สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มีบรรยากาศร่มรื่น 
สวยงาม เอือ้ต่อการเรียนการสอนอันส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในที่สุดและ
นอกจากนัน้ยงัไดก้ าหนดบญัญัติ10 ประการซึ่ง
ถือเป็นคุณลกัษณะของโรงเรียนที่ไดม้าตรฐาน
หรือโรงเรียนในอุดมคติก็ได้กล่าวถึงการจัด
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอือ้ต่อการ

เรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมี
ความสุข  มุ่ ง เน้นการ เ รี ยนการสอนตาม
ธรรมชาติโดยเนน้ใหน้ักเรียนไดฝึ้กปฏิบัติงาน 
และปลูกฝังเรื่องความสะอาด ความมีวินัย 
เอือ้เฟ้ือ เผ่ือแผ่ มีความรกัสามคัคี รวมทัง้ การ
จัดใหโ้รงเรียนมีความร่มรื่น มีตน้ไม ้แหล่งน า้  
ไรฝุ้่ น ไรม้ลภาวะ และเป็นโรงเรียนที่มีความ
พร้อม  มีแผนผัง เต็ม รูปแบบ มีห้อง เ รียน 
ห้องสมุด  ห้องคอมพิว เตอร์ ห้องทดลอง 
ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสนามกีฬาครบครัน
โดยใหเ้หมาะสมกับสภาพทอ้งถิ่น (ส  านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 
2558) งานอาคารสถานที่เปรียบเสมือนรูปร่าง
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หนา้ตาของสถานศกึษา เพราะเป็นสิ่งแรกที่ผูม้า
เยี่ยมพบเห็น จึงมีผูบ้ริหารจ านวนมากไม่นอ้ย
เอาใจใส่กับงานด้านนีเ้ป็นพิเศษ เม่ืออาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอ้มมีความส าคญัดงักล่าว
แล้ว ผู้บริหารควรจะให้ความส าคัญต่อการ
บริหารงานดา้นนีใ้ห้มากพอสมควร และแบ่ง
เวลาให้แก่การบริหารงานด้านนีใ้ห้มีสัดส่วน
พอเหมาะ ซึ่งในการบริหารนั้นจะต้องอาศัย
ระบบการบริหารจดัการที่ดีเขา้มามีส่วนช่วยซึ่ง
ผูว้ิจัยเห็นว่าการบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมา 
ภิบาล (Good Governance) เป็นหลกัส าคญัที่
จะใชใ้นการพฒันาระบบการบริหารงานอาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่ง 
ธรรมมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลกั
ส าคญัในการพฒันาราชการไทยในช่วงปีที่ผ่าน
มานัน้ตอ้งพิจารณา ค าสองค าประกอบกัน ค า
แรก คือ Governance ซึ่ ง เ ป็นเรื่องของการ
บริหารการปกครอง ส่วนค าที่สอง คือ Good 
นิยามว่า “ที่ดี” ของการบริหารกิจการบา้นเมือง 
คืออะไร ค าว่าดี  มีขอบเขตกว้างขวางและ
แตกตา่งออกไป “ที่ดี” ของนกัเศรษฐศาสตรอ์าจ
หมายถึงคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ “ที่ดี” ของนัก
บริหารคือ มีประสิทธิภาพท างานเสร็จตาม
เป้าหมาย ท างานอย่าง มีคณุภาพ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ สามารถตรวจสอบได้หรือ 
เรียกวา่ มีภาระรบัผิดชอบ แต่ “ที่ดี” ตามแนวคิด
ของนักรฐัศาสตร ์คือประชาชนตอ้งมีส่วนร่วม 
การท างานตอ้งมีความโปร่งใส มีการเปิดเผย
ขอ้มลูใหข้า้ราชการท างานเหมือนปลาทองในตู้
กระจก คือ เห็นการท างานได้อย่างชัดเจน 
โปร่งใส มีการกระจายอ านาจ รวมทั้งท างาน

ตอบสนองความต้องการของประชาชน ช่วย
แก้ไข ปัญหาประชาชน บรร เทาทุกข์ของ
ประชาชน ส่วน “ที่ดี” ของนักกฎหมายมหาชน 
มองว่าจะตอ้งยดึหลกันิติรฐั นิติธรรม ซึ่งตอ้งให้
ฝ่ายปกครองปฏิบตัิตามหลกักฎหมาย เม่ือใดที่
ฝ่ายปกครองใช้กฎหมายเกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนดก็จะกระทบกับสิท ธิ เสรีภาพของ
ประชาชนไม่ต้องการให้มีการเลือกปฏิบัติ มี
ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม  เ ส ม อ ภ า ค กั น  ( ท ศพ ร  
 ศิรสิมัพนัธ,์ 2559) 

ด้วยเหตุและผลดังที่กล่าวมาข้างต้น 
ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารงานอาคารสถานที่ ภายในโรงเรียน 
ตระหนกัดีว่างานการบริหารงานอาคารสถานที่
ภายในโรงเรียนนั้นเป็นงานส าคัญหนึ่งในงาน
หลาย ๆ อย่างของการบริหารการศึกษา  
เป็นงานที่นอกจากจะหมายถึงการปรับปรุง
อาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับกิจกรรมของ
หลกัสตูรแลว้ ยงัหมายรวมถึงการวางแผนดา้น
อาคารเรียน หอ้งเรียน หอ้งกิจกรรม หอ้งสมุด 
อาคารประกอบอื่น ๆ ซึ่งจะตอ้งมีการวางแผน
ระยะสัน้และระยะยาวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคมการศกึษาอนัเป็นการหา
จุดที่ควรพฒันา จากเหตผุลดงักล่าวมาขา้งตน้
ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานอาคาร
สถานที่ตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยาย
โอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
เพื่ อ ใช้ เ ป็นแนวทางในการปรับป รุ งและ
พัฒนาการบริหารงานอาคารสถานที่ และ
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนตอ่ไป 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของ

การบริหารงานอาคารสถานที่ตามหลักธรรมา 
ภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอ
กระทุ่มแบน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาสมทุรสาคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน
อาคารสถานที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาสมทุรสาคร จ าแนกตามเพศและ
ระดบัการศกึษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื ้อหา การบริหารงาน
อาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน
ขยายโอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาครตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ซึ่งประกอบดว้ยหลกั 6 ประการ 

ได้แก่  1)  หลักนิติธรรม 2)  หลักคุณธรรม  
3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม  
5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความ
คุม้ค่า 

ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ประชากรที่
ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรียน
ขยายโอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ปีการศึกษา 2560 ไดแ้ก่ โรงเรียน
วดันางสาว 95 คน โรงเรียนบา้นสวนหลวง 72 
คน โรงเรยีนวดัราษฎรบ์  ารุง 68 คน และโรงเรียน
วดัท่าเสา 38 คน รวม 273 คน กลุ่มตวัอย่างที่
ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรียน
ขยายโอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 160 คน 
ซึ่ ง ได้มาโดยการเปิดตารางส า เร็จ รูปของ 
Krejcie and Morgan (1970)  ได้ขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 160 คน โดยวิธีสุ่มแบบชัน้ภมูิ 
(Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วน
ของจ านวนประชากรในแต่ละโรงเรยีน 

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่ตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียน
ขยายโอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน ซึง่ผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งันี ้
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ตวัแปรตน้ 

สถานภาพของครูผูส้อน 

จ าแนกเป็น 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

2. ระดบัการศกึษา 

2.1 ปรญิญาตร ี

2.2 สงูกวา่ปรญิญาตร ี

 ตวัแปรตาม 

         การบรหิารงานอาคารสถานที่ตามหลกัธรรมาภิ

บาลของโรงเรยีนขยายโอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สมทุรสาคร 

 6 หลกั จ าแนกเป็น 

1. หลกันิติธรรม 

2. หลกัคณุธรรม 

3. หลกัความโปรง่ใส 

4. หลกัการมีสว่นรว่ม 

5. หลกัความรบัผิดชอบ 

6. หลกัความคุม้ค่า 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจยัครัง้นีมี้ เป็นการวิจยัเชิง
พ ร รณนา  (Descriptive Research) โ ด ย มี  
ครูผูส้อนจ านวน 160 คน เป็นกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้
ขอ้มูล เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจสอบค่า Validity และ Reliability 
ตามกระบวนการวิจยั 

การวิเคราะหข์อ้มลู 

การวิเคราะหข์อ้มลูครัง้นี ้ไดข้อ้มลูจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 160 คน ก าหนดขั้นตอน
การวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

 1 . แ บ บ ส อ บ ถ า ม ต อ น ที่  1 
แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) วิเคราะหด์ว้ยค่ารอ้ยละ 
(Percentage) พร้อมน า เสนอใน รูปตาราง
ประกอบความเรยีง 

2. แบบสอบถามตอนที่  2 สอบถาม
เ ก่ียวกับการศึกษาการบริหารงานอาคาร
สถานที่ตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรยีนขยาย
โอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 6 ดา้น ตาม
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะหโ์ดย

การหาค่าเฉลี่ย (�̅�) หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD.) โดยวิเคราะหเ์ป็นรายข้อ รายดา้น และ
โดยรวม พรอ้มน าเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรยีง 

ผู้ วิ จั ย ก า ห น ด เ ก ณ ฑ์ ก า ร แ ป ล
ความหมายคา่เฉลี่ยรายขอ้ ตามเกณฑข์อง  
บญุชม  ศรีสะอาด (2543) ดงันี ้

ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง สภาพ
การบรหิารงานอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
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ค่าเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง สภาพ
การบรหิารงานอยู่ในระดบันอ้ย 

ค่าเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง สภาพ
การบรหิารงานอยู่ในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง สภาพ
การบรหิารงานอยู่ในระดบัมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง สภาพ
การบรหิารงานอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

สถิติในการพิจารณาแบบสอบถาม หา
ค่า IOC เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
โดยก าหนดเกณฑ์ ค่า IOC ≥ 0.5 และหาค่า
ความเช่ือมั่นของเครื่องมือ แบบมาตราส่วน
ป ร ะ เ มิ น ค่ า โ ด ย ใ ช้สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ แ อ ลฟ า 
 -Coefficient (บุญชม  ศ รี ส ะอาด , 2545 )  
สถิติพรรณา ไดแ้ก่ 1) ค่ารอ้ยละ 2) หาค่าเฉลี่ย 
และ 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติใน
การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าที แบบ 
One – Sample t-test 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาความคิดเห็น  พบว่า 
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงาน
อาคารสถานที่ตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียน
ขยายโอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

(�̅�= 4.43) และเม่ือแยกพิจารณาในแต่ละดา้น 
พบว่ าค่ า เ ฉลี่ ย สู ง สุด  คื อ  หลักนิ ติ ธ ร รม  
หลกัความรบัผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า  

( �̅� =  4 . 4 3 )  ร อ ง ล ง ม า  ห ลั ก คุณ ธ ร ร ม  

และหลักการมีส่วนร่วม (�̅� = 4.42) และหลัก

ความโปรง่ใส (�̅� = 4.36) ตามล าดบั 
ครูผูส้อนที่มีเพศ และระดับการศึกษา

ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบรหิารงานอาคาร
สถานที่ตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนขยาย
โอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร  
ไม่แตกตา่งกนั  
 
อภปิรายผล 

1 . หลักนิติธรรม ผลจากการศึกษา
ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานอาคาร
สถานที่ตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนขยาย
โอกาสในอ าเภอกระทุ่มแบน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ดา้นนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะว่าโรงเรียนขยายโอกาส มีการบรหิาร
จดัการโดยใชห้ลกัธรรมมาภิบาลในดา้นหลกันิติ
ธรรมโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
การก่อสร้างอาคารสถานที่ตามอาคารเรียน 

ต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนตาม
ระเบียบทางราชการไว้อย่างถูกต้องสามารถ
ตรวจสอบได ้เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนตาม
ระเบียบทางราชการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
เบญจมาศ  กงแกว้ (2551) ไดท้  าการวิเคราะห์
ระดับธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่แรม จังหวัด
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เชียงใหม่ ผลการวิจัยสรุปไดว้่า 1) ประชาชนที่
เป็นกลุม่ตวัอย่างมีความเห็นว่า องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลแม่แรมไดน้ าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้
ในการด าเนินงานในระดับปานกลาง โดยหลกั
ธรรมาภิบาลที่ น  ามาใช้มากที่ สุดคือ  การ
ด า เนินการตามหลักนิติธรรม หลักความ
รับผิดชอบต่อการถูกตรวจสอบและหลัก
คุณธรรมในระดับสูง แต่มีการด าเนินการตาม
หลกัความคุม้ค่า หลกัความมีสว่นรว่มและหลกั
ความโปร่งใสระดบัปานกลางเท่านัน้ 2) ปัจจัย
ส่วนบุคคล ไม่ว่า อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ 
การด ารงต าแหน่งในต าบลไม่มีความสัมพันธ์
กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีธรรมาภิบาลของ
อบต. 

2 . หลักความคุ้มค่า  ความคิดเห็น
เก่ียวกบัการบริหารงานอาคารสถานที่ตามหลกั
ธรรมาภิบาลโรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอ
กระทุ่มแบน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศึกษาสมทุรสาคร หลกัความคุม้ค่าภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะว่า
โรงเรียนขยายโอกาส ไดมี้การบรหิารจดัการโดย
ใชห้ลักธรรมมาภิบาลในดา้นหลกัความคุม้ค่า 
โ ด ย มี ก า รป รับป รุ ง อ าค า ร สถ านที่ แ ล ะ
สภาพแวดลอ้ม ใหร้ม่รื่น สวยงาม จดัสวนหย่อม
ใหน้กัเรียนไดพ้กัผ่อนหย่อนใจ ปพูืน้สนามหญา้ 
ที่นั่ งพักผ่อนให้อ่านหนังสือท าการบ้าน ปลูก
ต้นไม้บริเวณห้องน ้า  จัดท าสวนวรรณคดี มี
น ้าตกภายในสวน จึงท าให้โรงเรียนมีการ
ด า เ นิ น ก า ร ด้ า น อ า ค า ร ส ถ า น ที่ แ ล ะ
สภาพแวดลอ้มโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ดา้น
ความคุม้ค่าอยู่ในระดบัมาก เม่ือแยกพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปรบัปรุง
อาคารสถานที่ใหร้ม่รื่นซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของพนม วัจนสุนทร (2550) ไดท้  าการศึกษา
การบริหารจัดการโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล 
ผลการวิจัย  พบว่า  โรงเรียนธาตุโพนทอง
วิทยาคม บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 6 
ดา้น ดงันี ้คือ ดา้นหลกันิติธรรม โรงเรียนราชินี
บูรณะ จังหวัดนครปฐม ไดมี้การปฏิบัติโดยึด
หลัก กฎหมายและระ เบี ยบต่ า ง  ๆ  และ
บรหิารงานบคุลในระดบัองคก์ร รวมทัง้นโยบาย
ของหน่วยงานตน้สงักัด การบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียน เป็นการบริหารงานภายใน หลัก
คณุธรรมผูบ้ริหารครู อาจารย ์บคุลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ตามจรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพเป็นอย่างดียิ่ง หลักความ
โปร่งใส ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนธาตุโพนทอง
วิทยาคมไดใ้หผู้เ้ก่ียวขอ้งและประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน และมีการเปิดเผยใหทุ้กฝ่ายไดร้บั
ขอ้มลูและตรวจสอบการท างาน หลกัการมีสว่น
ร่วม ไดจ้ัดระบบใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ และน าความคิดเห็นของผู้ที่ มี
ส่วนเก่ียวข้องมาใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจในการด าเนินงานของโรงเรียนหลัก
ความรับผิดชอบ มีการท าข้อตกลงกับครู  
บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองในการที่จะ
รับผิดชอบร่วมกัน มีการกระจายอ านาจการ
ตดัสินใจลงสู่ระดบัล่าง เพื่อใหค้วามรบัผิดชอบ
ใน ทุกระดับมีความชัดเจน และมีรายงาน
ประจ าปี หลักความคุ้มค่า ได้ก าหนดให้มี
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วิสัยทัศน ์พันธกิจ และแผนงานที่ชัดเจน เพื่อ
วางแผนการใชง้บประมาณและทรพัยากรอย่าง
คุม้ค่า ซึง่ผลผลิตท่ีเกิดขึน้จากการบรหิารจดัการ
มีมาตรฐาน  และ มีคุณภาพ เ ป็น ไปตาม
มาตรฐานการศึกษาและงานวิจัยของ Malone 
and Tranter (2003) ไดศ้ึกษาเรื่องบรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มการเรียนรูข้องนักเรียนต่อการ
จัดการและการออกแบบของบริเวณโรงเรียน
พบว่าความแตกต่างที่หลากหลายระหว่าง
โรงเรียนโดยเฉพาะประเภทของการเล่นและ
สภาพแวดล้อมมีผลต่อการ เ รี ยน รู ้และ มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพทางกายภาพของ
โรงเรียน และยังพบว่าเก่ียวขอ้งกับการใชแ้ละ
การบริหารจัดการสิ่ ง แวดล้อมภายนอก
หอ้งเรยีนเช่นเดียวกนั 

3. หลกัคณุธรรม ความคิดเห็นเก่ียวกบั
การบริหารงานอาคารสถานที่ตามหลักธรรมา 
ภิบาลโรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอกระทุ่ม
แบน สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  หลักคุณธรรม 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า
โรงเรียนขยายโอกาสไดมี้การบริหารจดัการโดย
ใชห้ลกัธรรมมาภิบาลในดา้นคณุธรรมโดยมีการ
บ ารุงรกัษาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรียนโดยค านึงถึงความปลอดภัยของ
นกัเรียนเป็นหลกั เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตรวจสภาพความ
มั่ นคงปลอดภัย ของอาคารสถานที่ภายใน
โ ร ง เ รี ย นอย่ า ง สม ่ า เ สมอ  รอ งล งมาคื อ 
บ า รุงรักษาอาคารสถานที่ ในโรงเรียนโดย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง นั ก เ รี ย น  

ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนารากร  พลหาญ 
(2552) ไดท้  าการวิเคราะหก์ารบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยมีการ
ปฏิบัติ ง านตามหลักความคุ้มค่ าสูงที่ สุด 
ร อ งลงมาคื อกา รปฏิ บัติ ต ามหลักความ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม 
หลักการ มีส่วนร่วม และการปฏิบัติงานตาม
หลักนิติธรรม ตามล าดับ 2) ความตระหนัก
มุ่งมั่นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อสรา้งธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับสูง  
3) ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักธรรมา 
ภิบาลของบคุลากรในสว่นต่าง ๆ โดยรวม อยู่ใน
ระดับสูง 4) ปัญหาและอุปสรรค พบว่า การ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยยังมีกรอบของ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เคร่งครดัมากจนเกินไป ขาด
ความยืดหยุ่นในบางสถานการณ์ ในส่วนของ
การมีส่วนร่วมในการร่วมติดตาม ตรวจสอบผล
การปฏิบตัิงาน ส่วนงานต่าง ๆ ยงัมีช่องทางใน
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวค่อนข้าง
นอ้ย และงานวิจยัของ Seager (1974) ไดศ้กึษา
เ ก่ียวกับสถานศึกษาว่าควรประกอบด้วย
ลักษณะทางสภาพแวดลอ้ม คือ ต้องมีขนาด
กวา้งพอเหมาะกับโครงการปัจจุบัน และตอ้ง
ขยายไดใ้นอนาคต ตอ้งอยู่ในสถานที่ปลอดภยั 
สวยงาม และสามารถ ใชป้ระโยชนเ์พื่อกิจกรรม
กลางแจ้งและสันทนาการได้มากที่สุด การ
วางแผนยังใหส้ามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้
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เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
อนาคต จดัสว่นที่อกึทกึและสงบออกจากกนั 

4. หลกัความรบัผิดชอบ ความคิดเห็น
เก่ียวกบัการบริหารงานอาคารสถานที่ตามหลกั
ธรรมาภิบาลโรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอ
กระทุ่มแบน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศึกษาสมทุรสาคร หลกัความรบัผิดชอบ 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า
โรงเรียนขยายโอกาสไดมี้การบริหารจดัการโดย
ใชห้ลักธรรมมาภิบาลในดา้นความรบัผิดชอบ 
โดยมีการจัดแบ่งหนา้ที่ใหบุ้คลากรรบัผิดชอบ
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ได้แก่ จัด
นักการภารโรงและมีแม่บา้น ดูแลเรื่อง อาคาร 
ความสะอาด โดยนักการให้รับผิดชอบเป็น
อาคารแต่ละอาคาร และแม่บา้นใหด้แูลภายใน
อาคารตามชั้นต่าง ๆ รวมทั้งหอ้งเรียนหอ้งน า้
และรอบ ๆ บริเวณอาคาร ส่วนนักเรียนให้
รบัผิดชอบความสะอาด เป็นบริเวณตามคณะสี 
เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ วางแผนการควบคุมดูแลอาคาร
สถานที่อย่างรัดกุม ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของ เบญจวรรณ  วันดีศรี (2556) ได้ศึกษา
ความเป็นธรรมาภิบาลของนายกองค์การ
บรหิารสว่นต าบลในจงัหวดัรอ้ยเอ็ด ผลการวิจยั 
พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดรอ้ยเอ็ด มีธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยู่
ในระดับสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นความมีประสิทธิภาพ ดา้นความรบัผิดชอบ 
ด้านคุณธรรม ด้านนิติธรรม มีธรรมาภิบาล
ระดบัสงู ส่วนดา้นความโปรง่ใส ดา้นการมีส่วน
ร่วม มีธรรมาภิบาลระดับต ่า ส  าหรับปัจจัย 

ต่าง ๆ ซึ่งไดแ้ก่ความรูค้วามเขา้ใจในบทบาท
หนา้ที่ และความรูค้วามเขา้ใจในการปกครอง
ด้วยหลักธรรมาภิบาล ผลการวิจัยพบว่า มี
ความสัมพันธ์กับธรรมาภิบาลของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ขณะที่อายุ ระดับ
การศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับธรรมาภิบาล
ของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดั
นครปฐม 

5. หลักการมีส่วนร่วม ความคิดเห็น
เก่ียวกบัการบริหารงานอาคารสถานที่ตามหลกั
ธรรมาภิบาลโรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอ
กระทุ่มแบน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร หลักการมีส่วนร่วม
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า
โรงเรยีนขยายโอกาส ไดมี้การบรหิารจดัการโดย
ใชห้ลกัธรรมมาภิบาลในดา้นการมีสว่นรว่ม โดย
มีการใหบ้ริการอาคารสถานที่แก่ชุมชน ไดแ้ก่ 
ให้ชุมชนเข้ามาเล่นกีฬา จัดงานพิ ธีต่าง ๆ 
ใหบ้ริการสถานที่กบัหน่วยงานราชการอื่น เม่ือ
แยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉลี่ยสงูสดุ 
คือ บคุลากรในโรงเรียนและชมุชนมีส่วนรว่มใน
การจัดสร้างอาคารสถานที่ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นงลกัษณ ์ ยุทธสทุธิพงศ ์(2550) 
ได้ศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมา 
ภิบาลของสถานศกึษาในเขตตรวจราชการที่ 13 
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการบรหิารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในเขตตรวจ
ราชการ 13 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีสภาพการ
บริหารอยู่ ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ส่วน
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ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุคือ ดา้นหลกัความคุม้ค่า 
2) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลกั
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในเขตตรวจ
ราชการที่  13 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาทั้ง
โดยรวมและรายด้านทั้ง  6 ด้าน  พบว่าไม่
แตกต่างกันที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .05  
3) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลกั
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในเขตตรวจ
ราชการที่ 13 จ าแนกตามระดบัของสถานศกึษา 
ทัง้โดยภาพรวมและรายดา้นทัง้ 6 ดา้น พบว่า 
ไม่แตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

6. ด้านความโปร่งใส ความคิดเห็น
เก่ียวกบัการบริหารงานอาคารสถานที่ตามหลกั
ธรรมาภิบาลโรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอ
กระทุ่มแบน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร หลักความโปร่งใส
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า
โรงเรยีนขยายโอกาส ในอ าเภอกระทุ่มแบน ไดมี้
การบริหารจัดการโดยใชห้ลกัธรรมมาภิบาลใน
ดา้นความโปร่งใส โดยมีการใหบุ้คลากรมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานอาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ใหค้รูประเมิน
การท างานของแม่บา้น นักเรียนประเมินสภาพ
ทั่ วไปของโรงอาหารและโรงเรียน เม่ือแยก
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ด าเนินงานอาคารสถานที่  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อรพินท์ สพโชคชัย และคณะ 
(2543) ไดว้ิจยัแนวทางการน าหลกัธรรมาภิบาล
มาประยุกต์ใช้ส  าหรับการบริหารงานส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเสนอรูปแบบและแนวทางในการ

สรา้งธรรมาภิบาลในระดับต าบลและหมู่บา้น 
ผลการวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่า การสรา้ง อบต.ที่มี
ธรรมาภิบาลในภาคปฏิบัติเป็นสิ่งที่สามารถ
ด า เนิ น ง าน ได้อย่ า ง เ ป็น รูปธร รม  แม้ว่ า
ผลการวิจยัในพืน้ที่ทดลองยงัไม่สมบรูณน์กัแต่ก็
มีข้อมูลบางส่วนที่จะเป็นประโยชน์ในการ
เผยแพรแ่นวความคิดและขัน้ตอนการปฏิบตัิใน
ก า ร ส ร้ า ง  อ บ ต . ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ต่ อ ไ ป 
กระบวนการพัฒนาธรรมาภิบาลระดับ อบต. 
เ ริ่ มตั้งแต่กระบวนการสร้างความเข้า ใจ  
การก าหนดแนวทางและรูปแบบ การทดลอง
ปฏิบัติ สิน้สุดที่การทบทวนและสรุปบทเรียน 
อบต.ชมภูเลือกใช้หลักธรรมาภิบาล 4 หลัก 
ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลัก
ความคุม้ค่าและหลกัความมีสว่นรว่ม สว่นอีก 2 
หลัก  คื อ  หลักความรับผิดชอบและหลัก
คณุธรรมยงัไม่ไดด้  าเนินการ เนื่องจาก 2 หลกันี ้
เป็นเรื่องนามธรรมท่ีตอ้งใชก้ารรณรงคแ์ละสรา้ง
จิตส านกึส าหรบัการศกึษา 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช ้
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรน า

หลักธ ร รมาภิบาลมาประยุกต์ใ ช้ในการ
บรหิารงานดา้นต่าง ๆ ใหค้รบทกุดา้น 

1.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูท้ี่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนควรน าขอ้มลูที่ไดจ้าก
การศึกษามาปรบัประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาการ
บรหิารงานโรงเรียนใหมี้คณุภาพยิ่งขึน้ 

1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรปรับ
โครงสรา้งการบริหารงานอาคารสถานที่และ
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สภาพแวดลอ้มโดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม
และรบัรูก้ารบรหิารงานของโรงเรียนมากขึน้ 

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2 . 1  ค ว ร ท า ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร

บริหารงานดา้นอื่นๆ โดยใชร้ะบบบริหารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.2  ควรมีการศึกษาโดยขยาย
ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตัวอย่างและ
โรงเรียนอื่นๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงปริมาณมาก
ขึน้ 

2 .3  ควรท าการศึกษากับกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ เ ป็นชุมชน และคณะกรรมการ
สถานศกึษาเพื่อจะไดข้อ้มลูเชิงประจกัษม์ากขึน้ 
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