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บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบับรรยากาศองคก์รในสถาบนัการอาชีวศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท 2) ศึกษาระดับการปฏิบัติงานของ
บคุลากรทางการศกึษาในสถาบนัการอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจงัหวดั
ชัยนาท และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์รกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท  
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและอาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัการอาชีวศึกษา สงักัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจงัหวดัชยันาท จ านวน 136 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั 

ผลการวิจัยพบว่า 1) บรรยากาศองค์กรในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความเป็นหนึ่งเดียวในองคก์ร ความรบัผิดชอบ การยอมรบัความ
ขัดแยง้ ความเสี่ยงของงาน การสนับสนุน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความอบอุ่น การใหร้างวัล และ
โครงสรา้งองคก์ร ตามล าดบั 2) การปฏิบตัิงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจงัหวดัชยันาท โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการสอน 
พฤติกรรมการปฏิบตัิงานดา้นการสอน และพฤติกรรมการปฏิบตัิงานดา้นการพฒันาตนเอง  ตามล าดบั 
และ 3) บรรยากาศองคก์รมีความสมัพนัธท์างบวกในระดบัสงู (r = .089) กบัการปฏิบตัิงานของบคุลากร
ทางการศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัชยันาท 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ค าส าคัญ: บรรยากาศองคก์ร, การปฏิบตัิงานของบคุลากรทางการศกึษา, การอาชีวศกึษา 
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ABSTRACT 
This research aimed to study 1 )  the level of organizational climate in vocational 

education institutions under the office of the vocational education commission in Chai Nat  
2)  the level of educational personnel’s performance in vocational education institutions under 
the office of the vocational education commission in Chai Nat and 3) the relationships between 
organizational climate and performance of educational personnel in vocational education 
institutions under the office of the vocational education commission in Chai Nat. The samples 
were 3  college administrators and instructors in colleges under the office of the vocational 
education commission in Chai Nat. The instrument used in this study was five-level rating scales 
questionnaires. The statistics were used for data analysis were mean, standard deviation and 
Pearson’s correlation coefficient. 

The research findings were: 1 )  the level of organizational climate in vocational 
education institutions under the office of the vocational education commission in Chai Nat in 
overall aspect was at high levels. When considering in each aspect by descending order, they 
were organizational unique, followed by responsibility, conflict acceptance, risk of 
performance, support, performance standards, warmth, reward and organizational structure 
respectively; 2 )  the level of educational personnel’s performance in vocational education 
institutions under the office of the vocational education commission in Chai Nat in overall aspect 
was at high levels. When considering in each aspect by descending order, they were teaching 
support behaviors, followed by teaching behaviors, and self-development behaviors 
respectively; and 3 )  the organizational climate was high positive correlation coefficient  
(r = .089) with performance of educational personnel in vocational education institutions under 
the office of the vocational education commission in Chai Nat and there was a statistically 
significant at level .01. 
 

Keywords: Organizational Climate, Performance of Educational Personnel, Vocational 
Education 
 

บทน า 
การปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษาหรือ

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเป็นแนวทางที่
ส  าคัญและควรที่จะได้รับการเอาใจใส่การ

ท า งานของบุคลากรทางการศึกษาจะ มี
ประสิทธิภาพเพียงใดนัน้ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ต้องเข้าใจความต้องการของบุคลากรทาง
การศึกษาการบริหารนั้นองค์ประกอบที่นัก
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บริหารใหค้วามส าคญัก็คือ “องคก์ร” เพราะใน
อ ง ค์ ก ร นั้ น เ ป็ น จุ ด เ ริ่ ม ต้น ที่ ส  า คัญ ข อ ง
ความส าเร็จของงาน เพราะองค์กรเป็นการ
รวมตัวของกลุ่มคนที่มีจุดหมายเดียวกัน เพื่อ
ด าเนินการใดๆ ให้ส  าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ก  าหนดไว ้องคก์รถือเป็นระบบของการร่วมมือ
กันท ากิจกรรมของมนุษย์ (Barnard, 1979) 
การศกึษาองคก์รจึงเป็นความพยายามที่กระท า
มาอย่ างต่อ เนื่ อง  เพื่ อ ได้มาซึ่ งการบรรลุ
เป้าหมายทางการบริหารที่มีทัง้ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุดนั่ นเอง ในองค์กรแต่ละ
องคก์รนั้นมีองคป์ระกอบที่ส  าคัญ 5 ประการ  
ซึ่งไดแ้ก่ คน เทคนิคความรู ้ขอ้มลู ข่าวสาร หรือ
ที่เรียกว่า สารสนเทศ โครงสรา้ง เป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค ์มนุษยจ์ัดตั้งองคก์รขึน้มาก็เพื่อ
บรรลเุป้าหมายหรือวตัถปุระสงค ์ดงันัน้ องคก์ร
จึงตอ้งมีเป้าหมาย หรือวัตถุประสงคท์ี่ชัดเจน
หากองคก์รมีเป้าหมายที่ชดัเจนแลว้จะน ามาซึ่ง
การจัดโครงสร้างอันประกอบไปด้วยหน้าที่
รับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ ภายในองคก์ร 
นั้น ๆ และในการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่ง
ขององคก์ร แต่ละองคก์รจะมีปัญหาที่จะเขา้มา
อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเขา้ใจใน
หน้าที่การปฏิบัติงาน ความเข้าใจเนื ้องาน 
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข อ ง แ ต่ ล ะ อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ
สภาพแวดลอ้มบรรยากาศที่อาจจะเอือ้หรือไม่
เอือ้ในการท างาน ซึ่งบางแห่งเป็นบรรยากาศที่
อบอุ่น ช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกันและกัน บางแห่ง
นัน้เต็มไปดว้ยบรรยากาศที่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น
ซึ่งกนัและกนั หรือบางแห่งจะมีสิ่งที่เขา้มาทา้ย
ทายความสามารถของบุคลากรในองคก์รนัน้ๆ 

อยู่เสมอ ๆ (ณฏัฐพนัธ ์ เขจรนนัท,์ 2548) จากที่
กล่ าวมาในข้างต้นจะเห็นว่ าถ้าผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถสร้างบรรยากาศของ
องคก์รที่พึงประสงคจ์ะท าใหบ้คุลากรท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์ร
กบัการปฏิบตัิงานของบคุลากรทางการศกึษาใน
สถาบันการอาชีวศึกษา สัง กัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท 
ผลการวิจัยนีจ้ะเป็นประโยชนส์  าหรบัผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการพฒันาการบรหิารสถานศกึษาใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองคก์ร
ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาจงัหวดัชยันาท 

2. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบตัิงานของ
บุ คล าก รทา งก า รศึ กษา ในสถาบัน ก า ร
อาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาจงัหวดัชยันาท 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศองค์กรกับการปฏิบัติ งานของ
บุ คล าก รทา งก า รศึ กษา ในสถาบัน ก า ร
อาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาจงัหวดัชยันาท 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเก่ียวกับบรรยากาศ
องค์กรกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
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การศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจงัหวดั
ชัยนาท โดยศึกษาบรรยากาศองค์กร ตาม
แนวความคิดของ Litwin and Stringer (1986) 
มี 9 ด้าน คือ 1) โครงสร้างองค์กร 2) ความ
รบัผิดชอบ 3) การใหร้างวลั 4) ความเสี่ยงของ
ง าน  5 )  ค ว ามอบอุ่ น  6 )  ก า รสนั บสนุน  
7) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 8) การยอมรับ
ความขัดแย้ง และ 9) ความเป็นหนึ่งเดียวใน
องค์กร และการปฏิบัติงานบุคลากรทางการ
ศึ ก ษ า  ต า ม แ น ว คิ ด ข อ ง  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) (2551) 
พิชัย ไชยสงคราม และ ด ารง ประเสริฐกุล 
(2542); และยนต ์ชุ่มจิต (2550) มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการสอน  
2) พฤติกรรมการปฏิบตัิงานดา้นสนับสนุนการ
สอน และ 3) พฤติกรรมการปฏิบตัิงานดา้นการ
พฒันาตนเอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบับรรยากาศองคก์รกบัการ
ปฏิบัติ งานของบุคลากรทางการศึกษาใน
สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท 
มาวิเคราะหเ์นือ้หาและสาระ เพื่อน าไปประกอบ
ในการสรา้งแบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดสรา้งขึน้ 
เพื่อสอบถามบรรยากาศองค์กร ใน 9 ด้าน 
จ านวน 27 ขอ้ และการปฏิบัติงาน ใน 3 ดา้น 
จ านวน 15 ข้อ โดยแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

5 ระดับ ตามแบบของ Likert (1967) คือ มาก
ที่ สุ ด  ม า ก  ป า น ก ล า ง  น้ อ ย  น้ อ ย ที่ สุ ด  
น าเครื่องมือที่สรา้งเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่
ปรกึษา เพื่อตรวจสอบความชดัเจนของค าถาม
และสิ่งที่ควรปรบัปรุงแกไ้ข น าแบบสอบถามที่
ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 
ท่ าน  เพื่ อตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื ้อหา 
(Content Validity) น าแบบสอบถามที่ผ่านการ
พิจารณาของผู้เช่ียวชาญแลว้เสนออาจารยท์ี่
ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง. หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยการน าไปทดลองใช ้(Try Out) 
กับค รู ในสถาบันก ารอา ชีวศึกษา  สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจงัหวดั
ชัยนาท จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
ตามวิธีการของ Cronbach’s Alpha (1990) 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. บรรยากาศองคก์ารของสถาบนัการ
อาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจงัหวดัชยันาท โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (Mean = 3.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ไ ด้แ ก่  ค ว าม เ ป็ นหนึ่ ง เ ดี ย ว ใ นอ งค์ก า ร  
( Mean = 4 . 0 2 )  ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  
(Mean = 3.98)  การยอมรับความขัดแย้ง 
(Mean = 3 . 9 7 )  ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง ง า น  
(Mean = 3.91) การสนับสนุน (Mean = 3.89) 
มาตรฐานการปฏิบัติ งาน (Mean = 3.84)  
ความอบอุ่น (Mean = 3.79) การให้รางวัล 
(Mean = 3 .76 )  และ โครงสร้า งองค์การ  
(Mean = 3.71) ตามล าดบั 
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2 . การปฏิบัติ งานของสถาบันการ
อาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจงัหวดัชยันาท โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (Mean = 3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ พฤติกรรมการปฏิบัติงานดา้นสนับสนุน
การสอน  (Mean = 4 .03 )  พฤติก รรมการ
ปฏิบัติ ง านด้านการสอน  (Mean = 3 .86 )  
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานดา้นการพัฒนา
ตนเอง (Mean = 3.79) ตามล าดบั 

3. บรรยากาศองคก์ารมีความสมัพนัธ์
ทางบวกในระดับสูง  ( r = .089)  กับการ
ปฏิบัติ งานของบุคลากรทางการศึกษาใน
สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
 
อภปิรายผล 

จากผลการวิจัยเก่ียวกับ บรรยากาศ
องค์กรกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจงัหวดั
ชยันาท สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้ 

1. บรรยากาศองคก์ารของสถาบนัการ
อาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจงัหวัดชยันาท โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราวัลย์ 
พิมพ์บาล (2559) ท าวิจัยเรื่อง บรรยากาศ
องค์การของกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 2 สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 โดยรวมในระดับมาก ทั้งนีอ้าจ

เนื่องมาจากองค์การมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
สมาชิกยอมรบั รวมทั้งการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององคก์ารที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
สังคม การสื่อความหมายในองค์การทั้งจาก
ผูบ้ริหารกับบุคลากร ระหว่างบุคลากรดว้ยกัน 
ระหว่างองคก์ารกบัสงัคม เป็นแบบอิสระ ท าให้
ไดข้่าวสารขอ้มูลทั่วกัน มีการกระจายอ านาจ
เหมาะสม บุคลากรสามารถเสนอความคิดเห็น
ต่อผูบ้ริหารได ้ไม่มีการแย่งอ านาจ ไม่มีความ
ขัดแยง้กันระหว่างกลุ่มย่อยบุคลากรสามารถ
เสนอความคิดเห็นต่อผูบ้ริหารได ้บุคลากรจะ
ทราบจดุมุ่งหมายขององคก์ารของตนเองดี และ
มีความผูกพันว่าเป็นสมาชิกขององค์การนั้น
บุคลากรมีความพึงพอใจในงานมีความสุขใน
ชี วิ ต  ส ร้า ง สิ่ ง ใ หม่  ๆ  ต ลอด เ ว ล า  ป รับ
กระบวนการท างาน เปลี่ยนจดุมุ่งหมาย ผลิตสิ่ง
ใหม่ ๆ พฒันาอยู่ตลอดเวลามีความเป็นตวัของ
ตวัเอง และสนองความตอ้งการของสงัคมไปใน
ทิศทางบวกสามารถปรับตัวได้ดีกว่าความ
ตอ้งการของสงัคม และเม่ือทรพัยากรมีจ ากดัมี
โครงสร้างองค์การที่แข็งแรง มีกระบวนการ
แกปั้ญหาที่ดี และมีการประเมินผลขององคก์าร
ที่ดี 

2 . การปฏิบัติ งานของสถาบันการ
อาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจงัหวดัชยันาท โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี   
ท่าฉลาด (2559) ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหวา่งบรรยากาศองคก์ารกบัความพงึพอใจใน
การปฏิบตัิงานของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าจากการวิเคราะห์
ขอ้มลูพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี ้
อาจเนื่องมาจากความสุขของพนักงานที่เกิด
จากการปฏิบตัิงานซึ่งจะแสดงออกในทางบวก 
ท าให้การด าเนินงานขององค์การประสบ
ผลส าเรจ็ ประกอบดว้ย ความรูส้กึมั่นคงในการ
ท างาน การมีโอกาสเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง
สู ง ขึ ้น  ค ว า ม รู้ สึ ก พ อ ใ จ ใ น ค่ า จ้ า ง แ ล ะ
ผลตอบแทนอื่น ได้ท างานตรงความต้องการ
และความถนัด สภาพแวดล้อมในที่ท  างาน
เอือ้อ านวยในการท างาน เม่ือออกจากงาน ได้
สวสัดิการต่าง ๆ เช่น เงินบ าเหน็จตอบแทน การ
รกัษาพยาบาล การลา เงินชดเชยต่างๆ 

3. บรรยากาศองคก์รกบัการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการ
อาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท มีความสมัพนัธก์ัน 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อภิวรรณ  กันวิ เชิญ (2559)  
ท าวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้
บรรยากาศองคก์ารกบัพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน
ของครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายทัพบดินทร์ 
อ  า เภอโคกสูง  สังกัดส านักงาน เขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2 พบว่า  

มีความสมัพนัธก์นัทางบวกอยู่ในระดบัสงู ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะว่า ครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
ทัพบดินทร ์อ าเภอโคกสูง สงักัดส านักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาระถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  
มีทศันคติทางบวกกบัพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน 
ถ้าครูอยู่ในบรรยากาศที่สอดคล้องกับความ
ต้อ งกา รแล้วก็ ท า ให้ค รู มีพฤติ ก ร รมการ
ปฏิบัติงานที่ดี มีประสิทธิภาพมากขึน้ แลว้จะ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
และคณุภาพการศึกษาในที่สดุ ดงันัน้ ผูบ้ริหาร
ตอ้งสรา้งบรรยากาศองคก์ารใหค้รูรูส้กึวา่ตนเอง
เป็นสว่นหนึ่งที่ส  าคญัภายใตอ้งคก์ารนัน้ ๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารควรจัดระบบโครงสร้าง
องค์การของสถาบันใหม่ เช่น สร้างกฎและ
ระเบียบที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  
มีการเรียกประชุมเพื่ อท าความเข้าใจกับ
ครูผู้สอนถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  
เป็นตน้ 

2. ผูบ้ริหารควรจดักิจกรรมส่งเสริมการ
พบปะพดูคยุเรื่องต่าง ๆ เพื่อสรา้งความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูบ้รหิารและครูใหแ้น่นแฟ้นยิ่งขึน้ 

 
เอกสารอ้างอิง 
จิราวลัย ์ พิมพบ์าล. (2559). บรรยากาศองคก์ารของกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 2 สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3. วิทยานิพนธป์รญิญาศกึษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา. 

ณฏัฐพนัธ ์ เขจรนนัทน.์ (2548). การจัดการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยเูคชั่น. 



วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ปีที่ 7 ฉบบัที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 7 

 

พิชยั  ไชยสงคราม และ ด ารง  ประเสริฐกลุ. (2542). ความเป็นครู: Self-actualization for teachers. 
อบุลราชธานี: คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏัอบุลราชธานี. 

ยนต์  ชุ่มจิต. (2550). ความเป็นครู. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
วิไล  กวางคีรี. (2557). การศึกษาบรรยากาศองค์การของกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 2 สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา. 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.). (2556). หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม. กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา (สอศ.). 

อภิวรรณ  กนัวิเชิญ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายทัพบดินทร์ อ าเภอโคกสูง สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศกึษา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา. 

Barnard, C. I. (1979). Functions of an executive. Cambridge. Mass: Harvard University. New 
York: John Willey and Sons. 

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing. 5th ed. New York: Harper Collins 
Publishers, lnc. 

Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. 
Educational and Psychological Measurement. 30(3): 608-610. 

Likert, R. (1967). The method of constructing and attitude scale. Reading in Attitude Theory 
and Measurement: 90-95. 

Litwin, G. H. and Stringer, R. A., Jr. (1968). Motivation and organization climate. Boston, 
Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University: 
81-82. 

  



8 วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ีปีที่ 7 ฉบบัที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 

 

การศึกษาเจตคตขิองครูมีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มบางพลี 1 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

THE STUDY OF TEACHERS’ ATTITUDE FORWARD ADMINISTRATORS’ 
SCHOOL ADMINISTRATION IN BANGPLEE 1 GROUP UNDER THE 

SAMUTPRAKAN PRIMARY EDUCATIONAL ADMINISTRATION SERVICE AREA 
OFFICE 2 

 
พรสวรรค ์ โทแกว้ 

โรงเรยีนบา้นแก่นทา้ว ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 

 
บทคดัย่อ 
 การศกึษาวิจยัครัง้นีว้ตัถปุระสงค ์1) เพื่อศกึษาเจตคติของครูที่มีต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิาร
โรงเรียนกลุ่มบางพลี 1 สงักดั ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 และ 2) 
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของเพศ ประสบการณ์ และระดับการศึกษาของครูกลุ่มบาง พลี 1  
กลุ่มตวัอย่างที่ใช่ในการวิจยัคือครูผูส้อนในโรงเรียนกลุ่มบางพลี 1 จ านวน 196 คน สุ่มตวัอย่างงแบบ
แบ่งขัน้ เครื่องมือที่ใช่ในการรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณค่า5 ระดบั สถิติ
ที่ใช่ในการ วิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที
แบบ Independent t-test 
 ผลการวิจยัพบว่า เจตคติของครูที่มีต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรียนกลุม่บางพลี 1 สงักดั
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง เจตคติของครูที่มี เพศ ประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานต่างกนั  
มีความคิดเห็นตอ่การบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรียนไม่แตกตา่งกนั  
 
ค าส าคัญ: เจตคติของครู, การบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรียน   
 
ABSTRACT 

The objective of this research were 1) to study teachers’ attitude forward administrators’ 
administration of school in Bangplee group 1  under 1  under The Samutprakan primary 
educational administration service area office 2 and 2) to compare the difference of teachers’ 
attitude forward  administrators’ administration of school in Bangplee group 1, which classified 
by gender, work experience and educational level. The sample was 196  teachers who were 
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selected by stratified random sampling. The tool was 5  rating scale questionnaire and data 
were analyzed by frequency percentage mean and standard deviation. The hypothesis were 
tested by independent t-test. 

The results reveal that: Teachers’ attitude forward  administrators’ administration of 
school in Bangplee group 1 were at high level in over all. The comparison of teachers’ attitude 
for administrators’ administration of school in Bangplee group 1  by gende and work 
experiences were not difference both in overall and every aspects. 
 
Keywords: Teachers’ attitude, Administration of school administrator  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ผู้ปฏิบัติ งานในสถานศึกษาย่อมมี
บทบาทส าคญั ครูและบคุลากรทางการศกึษามี
ความตั้งใจในการท างาน ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ของนักเรียนสูงขึน้ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ย่อมเป็นตัวจักรส าคัญที่จะสร้างขวัญและ
ก าลงัใจใหก้บัครูไดป้ฏิบตัิงาน ครูและบุคลากร
จะ มีความตัง้ใจในการสอน เพื่อใหล้กูศิษยข์อง
ตนเองมีความรูอ้ย่างงเต็มที่ อาคม  วัดไธสง 
(2547) กล่าวว่า การที่ครูมีขวัญที่ดีจะ ช่วยให้
การปฏิบตัิงานเป็นไปดว้ยความราบรื่น มากกวา่
ค รูที่ มีขวัญต ่ า  จากการวิจัยของคูปเปอร์  
(Cooper, 1974) พบเช่นกนั วา่ขวญัของครูมีผล
ต่อประสิทธิภาพการสอนของครู ซึ่ งส่งผล
โดยตรงต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน
ด้วย การพัฒนาการศึกษาจึงเป็นหน้าที่ของ
ผูบ้ริหารที่ตอ้งสรา้งขวัญและก าลังใจใหแ้ก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหเ้กิด ความ
มั่ น ใ จ ว่ า มี ค ว า ม รู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ ง า น แ ล ะ
สภาพแวดลอ้มของงาน ตลอดทัง้มีความรูส้ึกที่
ดีต่อผู้บริหารสถานศึกษา การสร้างขวัญ  

และก าลัง ใจที่ ดี ให้แก่ค รูและบุลากรทาง
การศึกษา โดยอาศัยทฤษฎีความตอ้งการของ
มนุษยข์องมาสโลว ์(Maslow, 1954) เสนอไว ้
คือ มนุษย์มีความต้องการ 5 ขั้น คือ ความ
ต้องการทางกายภาพ ความต้องการความ
ปลอดภัย ความต้องการทาง สังคม ความ
ตอ้งการการยอมรบั และตอ้งการส าเร็จสมหวงั 
ข วัญ เ ป็นความ รู้สึ ก ของบุคลากรที่ มี ต่ อ
สภาพแวดลอ้ม การท างาน และ เพื่อนรว่มงาน 
ถ้าครูและบุคลากรมีขวัญที่ดีก็จะเกิดความ
รว่มมือในการท างาน จึงเป็นหนา้ที่ของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาที่จะต้องหมั่น ตรวจสอบหรือวัด
ขวัญก าลงัใจของครูและบุคลากรอยู่เป็นระยะ 
เพื่อจะไดจ้ัดสภาพแวดลอ้มเก่ียวกับงานและ
สังคมให้เอือ้ต่อการ เกิดขวัญก าลังใจของครู
และบุคลากร อันจะส่งผลต่อความร่วมมือร่วม
ใจในการท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่างงมี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรยีนกลุม่บางพลี 1 สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ 
เขต 2 ประกอบดว้ย 10 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียน
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คลองปลดัเปรียง โรงเรียนวัดสลุด โรงเรียนวัด
หนามแดง (เขียวอุทิศ) โรงเรียนคลองบางแกว้ 
โรงเรียนคลองบาง กระบือ โรงเรียนวดับางพลี
ใหญ่กลาง โรงเรียนวดับางพลีใหญ่ใน โรงเรียน
วัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) โรงเรียนเทวะ
คลองตรง โรงเรียนพรหมพิกลุทอง มีการบรหิาร
จัดการศึกษาตามภารกิจที่สถานศึกษาต้อง
รับผิดชอบ 4 ด้านคือ การบริหารวิชาการ  
การ บริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล  
และการบริหารทั่วไป แต่จากการด าเนินงานที่
ผ่านมา พบว่างานทั้ง 4 ฝ่ายในโรงเรียนไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ไม่มีการแบ่งงาน
ตาม ภาระหนา้ที่ที่ชดัเจน งานที่ออกมาในแตล่ะ
ด่านไม่เป็นไปตามวัตถุประสงคห์รือเป้าหมาย
ที่ตัง้ไวแ้ละไม่มีการเตรียมการรองรบักบั ปัญหา
ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต นอกจากนีย้งัพบว่าในแต่
ละปีมีครูยื่ น เรื่องขอย้ายโรงเรียนเสมอ มี
เรื่องราวรอ้งเรยีนและการสอบสวน เก่ียวกบัการ
กระท าผิดของขา้ราชการครู ซึ่งสาเหตุเกิดจาก
การปฏิบตัิหนา้ที่ของครู และผูบ้ริหารโรงเรียน
อันก่อให้เกิดเป็นปัญหา และอุปสรรคในการ
บริหารงานโรงเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพในด่าน
ต่าง ๆ เช่น ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
เก่ียวกับเรื่อง หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน 
การเพิ่มพูนความรูโ้ดยการอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนางานในหน้าที่หรือปัญหาการพัฒนา
บุคลากร การขาดครูที่มีความรูค้วามช านาญ
โดยตรง การสร้างขวัญและก าลังใจ รวมถึง
ปัญหางานธุรการ การเงินการพัสดุที่เกิดจาก
การปฏิบัติผิดระเบียบ การทุจริต หรือการ
บริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผล

กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ 
ชมุชน จากปัญหาตา่ง ๆ ผูว้ิจยัจงึตอ้งการศกึษา
เจตคติของครูที่มีต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิาร
โรงเรียนกลุ่มบางพลี 1 สังกัด ส านักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 2 ว่ามีเจตคติที่ดีต่อการบริหารงานใดบา้ง
และเจตคติที่ ไม่ดีต่องานใดบ้าง  เพื่ อ เ ป็น
แนวทางในการแก่ไขและปรับปรุงงานนั้น ๆ  
และเพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให ้ปฏิบตัิงานอย่างงมี
ความสุข  ท า ให้บรรลุ เป้ าหมายอย่ างง มี
ประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาระดบัเจตคติของครูที่มีต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 
บางพลี 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของครูที่มีต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 
บางพลี 1 สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 จ าแนกตาม 
เพศ ประสบการณแ์ละระดบัการศกึษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด่านเนือ้หา มุ่งศกึษาเจตคติ
ของครูที่ มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรยีนกลุม่บางพลี 1 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
ใน 4 ด้านคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ 
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ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการ
บรหิารงานบคุคล และดา้นการบรหิารงานทั่วไป 

2. ขอบเขตด่านประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่าง ประกอบดว้ยครูผูส้อนในโรงเรียนกลุม่
บางพลี 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 ในปี
การศึกษา 2561 จ านวน 10 โรงเรียน ครูผูส้อน
จ านวน 387 คน กลุม่ตวัอย่างงที่ใช่ในการศกึษา
ครัง้นี ้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างงตามตาราง
ของเครจซี และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan; 
อ้างถึ ง ในประสิท ธ์ิ   สุว รรณรักษ์ , 2542)  
รวมทัง้สิน้ 196 คน แลว้ท าการสุ่มแบบแบ่งชัน้ 
Stratified Random Sampling 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิ จั ย เ รื่ อ งนี ้  เ ป็ นกา รวิ จัย เ ชิ ง
พรรณนา โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างครู
โรงเรยีนกลุม่บางพลี 1 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 
ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 118 คน จากการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างงตามตารางของ
เครจซี  และมอร์แกน  (Krejcie & Morgan  
อ้างถึ ง ในประสิท ธ์ิ   สุว รรณรักษ์ , 2542)  
ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test 
 
สรุปผลของการวิจัย 

1. เจตคติของครูที่มีต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มบางพลี 1 สังกัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.28) และเม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยสามารถ
เรียงล าดบั คือ 1) ด่านการบริหารงานวิชาการ 
( ค่ า เ ฉลี่ ย  =  4 . 35 )  2 )  ด้านกา รบริ ห า ร
งบประมาณ (ค่าเฉลี่ย = 4.34) 3) ด้านการ
บรหิารงานทั่วไป (ค่าเฉลี่ย = 4.23) และ 4) ดา้น
การบริหารงานบุคคล  (ค่าเฉลี่ย = 4.21)  
ตามล าดบั  

2. เจตคติของครูที่มีต่อการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มบางพลี 1 เม่ือจ าแนก
ตาม เพศ และประสบการณก์ารท างาน พบว่า
ไม่แตกตา่งกนั ทัง้ภาพรวมและรายดา้น 
 
อภปิรายผลของการวิจัย 

จากการศึกษาเจตคติของครทูี่มีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มบางพลี 1 
สั ง กั ด ส า น กั ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า 
ป ร ะ ถมศึ กษ า สมุ ท ร ป ร า ก า ร  เ ข ต  2  มี
ประเด็นทสี่ามารถน ามาอภิปราย ไดด้งันี ้

1. การศึกษาเจตคติของครูที่มีต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มบางพลี 1 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า 
ประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 2 โดยรวมและ
รายดา้นอยู่ในระดบั มาก และเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่าทุกดา้นมีการปฏิบตัิอยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะปัจจุบัน
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐให้ได้รับ การศึกษา ค้นคว้า พัฒนา  
มีการเพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณใ์นดา้น
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การบริหาร และศึกษาในระดับปริญญาโท
เพิ่มขึน้ จึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการขัน้
พืน้ฐานในการปฏิบตัิงาน ท าใหค้รูมีเจตคติที่ดี
ต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 
บางพลี 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 อยู่ในระดบั
มากทุกด้าน  สอดคล้องกับงานวิ จัยของ  
วลยัรตัน ์ อนศุาสตร ์(2548) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง 
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรง เรียนเอกชน สังกัด  เขตพื ้นที่
การศึกษาสิงหบ์ุรี ผลการวิจัยพบว่าความพึง
พอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื ้นที่  การศึกษา
สิงหบ์รุี โดยรวม อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
ค่าเฉลี่ย ดงันี ้ด่านการบรหิารวิชาการ มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุ รองลงมา คือ ดา้นการบรหิารงบประมาณ 
ด่านการบริหารทั่ วไป และด่านบริหารงาน
บคุคล 

2. ผลการศึกษา พบว่าเจตคติของครูที่
มีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่ม
บางพลี 1 สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 จ าแนกตาม
เพศ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี ้
อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารให ้ความส าคญัระหว่าง
เพศชายกบัเพศหญิงเท่าเทียมกนั  เพศไม่ไดเ้ป็น
ปัญหาหรืออปุสรรคในงานทัง้ 4  ดา้น  ปัจจบุนั
ครูเพศชายและ เพศหญิงไดร้บัการศึกษาอบรม
สม ่าเสมอ จึงมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานร่วมกับผูบ้ริหารไดม้ากขึน้ ซึ่งมกัจะ
เห็นเพศชาย และเพศหญิงเขา้มามีส่วนร่วมใน
งานทัง้ 4 ดา้นอยู่เสมอ ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบั สิรพิร  

ยงเพชร (2553 : 83-85) ศึกษาการตัดสินใจ 
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 1 จ าแนกตาม เพศ 
และประสบการณก์ารท างาน ผลการวิจยั พบวา่
การมีส่วนรว่มในการตดัสินใจของขา้ราชการครู 
ของผูบ้รหิารโรงเรียน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุี  เขต 1 โดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง  และรายด่านอยู่ในระดบั
มาก 1 ด้าน และปานกลาง 3 ด้าน เรียง
ตามล าดับ ดังนี ้การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ ส่วนการบริหารงาน
บุคคลและการ บริหาร งานทั่วไป  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากนั จ าแนกตามเพศ  แตกต่างกนั อย่างงไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ 

3. ผลการศึกษา พบว่าเจตคติของครูที่
มีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่ม
บางพลี 1 สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 จ าแนกตาม
ประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณารายด้านครูที่ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทั้งสองกลุ่ม  
มีเจตคติต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรียน
แตกต่างกัน ในด่านการ บริหารงานวิชาการ 
ทั้งนีอ้าจเนื่องจาก ครูที่มีประสบการณ์เฉลี่ย
นอ้ย เช่น ครูบรรจุใหม่ ครูที่ท  างานยงัไม่ค่อยมี
ประสบการณค์วาม รบัผิดชอบงานมากยงัไม่มี
ประสบการณใ์นการท างานทัง้งานหลกัและงาน
พิเศษ และอาจยงัยดึติดกบัความคิดตนเองเป็น
หลัก ท าให้ มี โอกาสเกิดความขัดแย้งกับ 
ผู้บริหาร ซึ่งผิดกับครูที่ มีประสบการณ์มาก  
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งานมาก ถึงจะรับผิดชอบมาก แต่ก็อาศัย
ประสบการณ์จึง เข้าใจผู้บริหารมากกว่าและ
เม่ือเกิดความขดัแยง้ก็สามารถปรบัใหเ้ขา้กบักา
บริหารงานของผูบ้ริหารไดด้ีกว่า จึงมีระดบัเจต
คติดา้นการบรหิารงานวิชาการแตกตา่งกนั สว่น
ด่านการบรหิารงบประมาณ ด่านการบรหิารงาน
บุคคลและด่านการบริหารงานทั่ วไป ครูที่ มี 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทั้งสองกลุ่มมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับ 
เกศร  จันทรก า เนิด  (2556)  ได้วิจัย เรื่ อง  
ความพึงพอใจของครูต่อการผูบ้ริหารโรงเรียน
วัดประดู่ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 18 บรหิารงานของ ผลการวิจยั
พบว่ า  1 ) ค ว ามพึ งพอ ใจของค รูต่ อ ก า ร
บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู่ สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
18  โดยรวมและรายด้นอยู่ ในระดับมาก  
2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการ
บรหิารงานของผูบ้รหิาร โรงเรยีนวดัประดู ่สงักดั
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 18 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด่าน
แตกต่างกันอย่างง ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประดู่ สงักดั
ส านักงานเขต พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 18 จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน 
โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกันอย่างงไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่าเจตคติ
ของครูที่ มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรยีนกลุม่บางพลี 1 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

จ าแนกตามระดบัการศึกษา เจตคติของครูที่จบ
ปริญญาตรี กับจบสูงกว่ าปริญญาตรี ต่ อ  
การบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรียน ไม่แตกตา่ง
กันทั้งภาพรวมและรายด้านซึ่งสอดคล้องกับ 
จารุวรรณ  หล่อเงิน (2559) ไดว้ิจยั เรื่อง ความ
พึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรง เรียน  กลุ่ม โรง เรียนศรี ราชา  1  สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึง
พอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
โรง เรียน  กลุ่ม โรง เรียนศรี ราชา  1  สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี  เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ด้านการ
บริหารทั่วไป ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้น
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
วิชาการ ตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของครูต่อการ บริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สงักดั
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบรุี เขต 3 โดยจ าแนกตามเพศ ประสบการณ์
การท างาน และระดับการศึกษาโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกันอย่างงไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
1.1 ด้านการบริหารงานบคุคล 

มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
นอ้ยที่สุด คือ การพิจารณาความดีความชอบ
ประจ าปี เป็นไปอย่างมีหลกเักณฑแ์ละยตุิธรรม 
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ดังนั้น  ในการพิจารณาความดีความชอบ
ผู้บริหารควรพิจารณาอย่างเป็นธรรม มีการ
แต่ ง ตั้ ง คณะกร รมการพิ จ า รณาความดี
ความชอบที่เป็นที่ยอมรบัของทกฝุ่าย พิจารณา
ตามผลงานเป็นหลักนอกจากนีข้้อที่ค่าเฉลี่ย
นอ้ย คือ เม่ือเกิดปัญหาครูสามารถยึดผูบ้ริหาร
เป็นที่พึ่งได ้ผู้บริหารตอ้งเป็นที่พึ่งใหค้รูเม่ือมี 
ปัญหาและเกิดปัญหา ตอ้งพิจารณาตดัสินตาม
หลักการแห่งเหตผุลเป็นธรรม และการบริหาร
ตอ้งยึดหลกัธรรมาภิบาล และ ขอ้ใหโ้อกาสครู
และผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดแ้สดงความคิดเห็นในการ
บริหารงานโรงเรียน ในการบริหารงานผูบ้ริหาร
ตอ้งเปิดโอกาสใหค้รูและผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดแ้สดง
ความคิดเห็น และเคารพในการตดัสินใจ ไม่ท า
ตามใจตนเอง 

1 .2  ด้านการบริหารงานทั่ ว ไป  
เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยอีกด้านหนึ่ง ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยนอ้ยกว่าขอ้อื่น คือ เด็กประพฤติปฏิบตัิ
ตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ดังนัน้ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรมีนโยบายที่ส่งเสริมใหน้กัเรียน
มีระเบียบวินัยที่ชัดเจน ตั้งแต่การก าหนด
กิจกรรมที่สง่เสริมระเบียบวินัย แต่งตั้งครูให้
รบัผิดชอบกิจกรรมและมีการติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง และจริงจัง จัดให้นักเรียนได้รับการ
อบรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม ่าเสมอ 

และท าความเขา้ใจกบันกัเรียนเรื่อง กฎระเบียบ
วินัยของโรงเรียนเป็นประจ า มีการก าหนด
บทลงโทษที่เป็นธรรมและชัดเจน นอกจากนี ้
เรื่องที่ มีค่าเฉลี่ยน้อย คือ ห้องน ้า ห้องส้วม  
มีความพอเพียง และมีการรกัษาความสะอาด 
ผูบ้ริหารควรสรา้งหอ้งน า้ใหมี้ปริมาณเพียงพอ
กับความ ตอ้งการของนักเรียนและครู จัดใหมี้
เวรนักเรียนท าความสะอาดห้องน ้าตอนเช้า 
กลางวัน และตอนเย็น ตลอดจนแต่งตั้งครู 
เป็นผูค้วบคุมประจ าวัน และจัดใหมี้การบนัทึก
การท าความสะอาดห้องน ้าทุกครั้งที่ เวรท า
ความสะอาด 

2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัตอ่ไป 
2.1 ควรจะไดมี้การท าวิจยัในแต่ละ

ดา้นของการบริหารงานโรงเรียน เพื่อตรวจสอบ
ระดบัการบรหิารงานภายใน ดา้นต่าง ๆ และวดั
เจตคติของครูที่ มีต่อองค์ประกอบในการ
ปฏิบตัิงาน ซึ่งผลการวิจยันัน้ จะไดน้ าไปใชเ้ป็น
ข้อมูลในการ ปรับปรุงการบริหารงานของ
ผูบ้รหิารในแตล่ะดา้นใหเ้หมาะสม 

2.2 ควรมีการวิจัยถึงเจตคติของ
ผู้ปกครองที่มีตอ่การบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรยีน 

2.3 ควรศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
บรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรียนกลุม่บางพลี 1 
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การศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเหน็ครูผู้สอน
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

THE STUDY OF ACADEMIC LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS 
FOR TEACHERS’ OPINION UNDER PRAWET DISTRICT OFFICE, BANGKOK 

METROPOLITAN 
 

วิสิทธ์ิ  โทแกว้ 
โรงเรยีนสเุหรา่ศาลาลอย สงักดักรุงเทพมหานคร 

 
บทคัดย่อ 

การศกึษาวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค ์1) เพื่อศกึษาภาวะผูน้  าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ตามความคิดเห็นครูผูส้อน โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นครูผูส้อนโรงเรียน จ าแนก
ตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือครูผูส้อนโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขต
ประเวศ จ านวน 226 คน สุม่ตวัอย่าง แบบแบ่งชัน้ เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน มาตรฐาน และ Independent t-test 

ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นครู ในสงักดั
ส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของครูที่มีเพศ อายุ  
และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ไม่แตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผูน้  า, ผูน้  าทางวิชาการ  
 
ABSTRACT 

The objective of this research were 1)  to study academic leadership of administrators 
for teachers’ opinions under Prawet District Office, Bangkok Metropolitan and 2)  to compare 
the difference of teachers’ opinions under Prawet District Office, Bangkok Metropolitan which 
classified by gender, age and educational level. The sample was 226  teachers who were 
selected by stratified random sampling. The tool was 5  rating scale questionnaire and data 
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were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis were 
tested by independent t-test. 

The results reveal that: Teachers’ opinion forward academic leadership of 
administrators for teachers’ opinion under Prawet District Office, Bangkok Metropolitan were at 
high level both in overall and every aspects. The comparison of teachers’ opinion forward 
academic leadership of administrators by gender, age and education were not difference both 
in overall and each aspect. 
 
Keywords: Teachers’ opinion, Academic administration of administrator  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 การจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันา
คนไทยใหเ้ป็นมนษุยท์ี่สมบรูณท์ัง้รา่งกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรูแ้ละคณุธรรม มีจรยิธรรมและ 
วฒันธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่รว่มกบั
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” และในมาตราที่  7 
ก าหนดไว้ว่า “ในกระบวนการเรียนรู ้ต้องมุ่ง
ปลกูฝังจิตส านึกเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย รูจ้กัรกัษาส่งเสรมิสิทธิ 
หนา้ที่ เสรีภาพ ความเคารพ กฎหมาย ความ
เสมอภาคและศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์มีความ
ภาคภูมิ ใ จ ในความ เ ป็น ไทย  รู ้จั ก รักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของ ประเทศชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของ
ชาติ กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย 
และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ท รัพยากรธ ร รมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม  มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู ้จัก
พึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่ม สรา้งสรรคใ์ฝ่รูแ้ละ
เรียนรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง” อย่างไรก็ตาม 
ใ นก า รที่ จ ะ จั ด ก า รศึ กษ า ให้บ ร ร ลุ ต า ม

เจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษา
ดงักลา่วนัน้บคุลากรส าคญัท่ีเป็นผูป้ฏิบตัิในการ
จัดการศึกษาคือครู และผู้บริหาร โดยเฉพาะ
ผูบ้ริหาร โรงเรียนซึ่งเป็นผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผดิชอบ
โดยตรงต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ใหเ้ป็นไปในทิศทางที่สามารถพัฒนานักเรียน 
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษา จึงควรพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการทัง้ปัจจัยดา้นบุคคล กระบวน การ
ผลผลิต และพัฒนาภาวะผู้น  าทางวิชาการ 
( ส า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร คุ รุ ส ภ า , 2 5 4 9 )  
จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและจาก
การสงัเกตผูบ้ริหารพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ส่วนใหญ่มีความสนใจงาน ดา้นวิชาการนอ้ย
กว่ าด้านอื่ น  ๆ  ใช้ เ วลาส่วนใหญ่อยู่ นอก
สถานศึ กษา  แล ะ ใ ช้ค รู ไ ปท า หน้า ที่ อื่ น
นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการ เรียนการ
สอน ส่งผลใหน้ักเรียนมีปัญหาการติด 0 ร มส 
เพิ่มขึน้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดต ่าลง  
ท าใหผู้ว้ิจยัจะศกึษาภาวะผูน้  า ทางวิชาการของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นครูผูส้อน
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โรง เรียน ในสังกัดส านักงานเขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการวิจยัไปใชใ้นการ
ใหข้อ้เสนอแนะในการวางแผน ก าหนดนโยบาย 
ตลอดจนพฒันา ปรบัปรุง และหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาใน ด้านการบริหารงานวิชาการให้
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลใหก้าร
พฒันาคุณภาพ การศึกษามีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น  าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ครูผู้สอนโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขต 
ประเวศ กรุงเทพมหานคร 

2 . เพื่ อ เปรียบเทียบภาวะผู้น  าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นครูผูส้อนโรงเรียน ในสังกัด ส านักงาน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ 
อาย ุและระดบัการศกึษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

ขอบเขตดา้นเนือ้หา ศึกษาภาวะผูน้  า
ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร สถ านศึ กษ า  
ตามความคิดเห็นครู ผูส้อนโรงเรียน ในสังกัด 
ส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตาม
กรอบงานวิชาการ 3 ดา้น คือ ดา้นการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และ 
ดา้นการนิเทศภายในโรงเรียน 

ขอบ เขตด้านประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่าง  ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้

ประกอบด้วยครูผู้สอนโรงเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตประเวศ กรงุเทพมหานคร ในปี
การศึกษา 2561 จ านวน 16 โรงเรียน ครูผูส้อน
จ านวน 540 คน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษา
ครั้งนี ้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ของเครจซี และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan 
อา้งถึงในทศันีย ์ เนตรปะโคน, 2552) รวมทัง้สิน้ 
226 คน แลว้น ามาสุม่ตวัอย่างแบบจดัชัน้  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิ จั ย เ รื่ อ งนี ้  เ ป็ นกา รวิ จัย เ ชิ ง
พรรณนา จากกลุม่ตวัอย่างครูผูส้อนโรงเรยีน ใน
สังกัดส านักงานเขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 
ในปีการศึกษา 2561 ที่ก  าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของเครจซี และมอรแ์กน 
( Krejcie & Morgan อ้ า ง ถึ ง ใ น ทั ศ นี ย์    
เนตรปะโคน, 2552) รวมทัง้สิน้ 226 คน และสุม่
แบบแบ่ งชั้น  Stratified Random Sampling  
ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test 
 
สรุปผลของการวิจัย 
 1. ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศกึษา ตามความคิดเห็นครูผูส้อนโรงเรียน
ในสงักดัส านกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.66) และเม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี ้  
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ดา้นการพัฒนาหลกัสูตร ดา้นการจัดการเรียน
การสอน และดา้นการ นิเทศภายในโรงเรยีน 

2. ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศกึษา ตามความคิดเห็นครูผูส้อนโรงเรียน 
ในสงักดัส านกังานเขตประเวศ เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่าง  ความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนเพศชายกบัเพศหญิง ต่อภาวะผูน้  าทาง
วิชาการ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่าง
กนั ทัง้ภาพรวมและรายดา้น 

3 . ครูผู้สอนที่ มีอายุตั้งแต่20 -40 ปี  
กบัอายมุากกว่า 40 ปี ขึน้ไป มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้รหิาร สถานศกึษา
ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาราย
ดา้น ครูผูส้อนที่มีอายแุตกต่างกนัทัง้สองกลุ่มมี
ความคิดเห็นต่อภาวะ ผู้น  าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน ในดา้นการ
จัดการเรียนการสอน ส่วนด้านการพัฒนา
หลักสูตรและด้านการ นิเทศภายในโรงเรียน 
ครูผูส้อนที่มีอายแุตกต่างกนัทัง้สองกลุม่มีความ
คิดเห็นไม่แตกตา่งกนั 

4. ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศกึษา ตามความคิดเห็นครูผูส้อนโรงเรียน
ในสงักดัส านกังานเขตประเวศ เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่าง  ความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนที่จบปริญญาตรีกบัจบสงูกว่าปรญิญา
ตรีต่อ ภาวะผู้น  าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศกึษา ไม่แตกตา่งกนั ทัง้ภาพรวมและราย
ดา้น 
 
 
 

อภปิรายผลของการวิจัย 
1. การศกึษาภาวะผูน้  าทางวิชาการของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นครูผูส้อน
โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขต ประเวศ 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้นอยู่ใน
ระดับ มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ใน ระดับมาก
เช่น เดียวกัน  ซึ่ งอาจ เ ป็น เพราะผู้บริ หาร
สถานศึกษาถือว่างานวิชาการเป็นงานหลกัของ
โรงเรียน จะตอ้งมีการก ากับ อย่างใกลช้ิด เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างขวัญ
ก าลงัใจให้กับครู และบุคลากรที่ เ ก่ียวข้อง 
เพื่อให้สามารถด าเนิน กิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อรองรบัการประเมินคณุ
ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย น อ ก ส ถ า น ศึ ก ษ า  
ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง ทั ศ นี ย์    
เนตรประโคน (2552) สภาพภาวะผู้น  าทาง
วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักัดส านักงาน
เขตพื ้นที่ การศึกษา บุรี รัมย์เขต 2 อ า เภอ 
ประโคนชยั พบว่า สภาพภาวะผูน้  าทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นมี
การปฏิบตัิอยู่ใน ระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเนื่องจาก
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกสถานศึกษาในทุกโรง เรียนตาม
พระราชบญัญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 
มาตราที่ 47 ถึงมาตราที่ 49 ไดร้ะบุไวว้่า ใหมี้
ระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั อัน
ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน  
และ ระบบประกันคุณภาพภายนอก โดยให้



20 วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ีปีที่ 7 ฉบบัที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 

 

หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อน าไปสู่การ 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เพื่อรองรบัการประกันคุณภาพภายนอกที่ตอ้ง
รับการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกห้าปี  
และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งและสาธารณชน ซึ่งทกุโรงเรียนจะตอ้ง
ด าเนินการปรบัปรุงพฒันางานใหไ้ด ้มาตรฐาน
การประกันภายใน 14 มาตรฐานเช่นเดียวกัน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 
2548) และเหตุผลอีก ประการหนึ่งอาจเป็น
เพราะข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 
ข้อ  7  ที่ ได้ก าหนด มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านวิชาการของ
ผูบ้ริหารไวไ้ดแ้ก่การพฒันาหลกัสตูร การนิเทศ
การศึกษา นโยบาย และการวางแผนการศกึษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยทาง
การศึกษาตลอดจนผู้บริหารจะต้องผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารการศึกษาที่
คณะกรรมการครุุสภารบัรองอีกดว้ย (ส านกังาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2549) จากเหตุผลดงักล่าว
จึง น่าจะท าใหผู้บ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้  า
ทางวิชาการอยู่ในระดบัมาก 

2 . ผลการศึกษา  พบว่ า  ค รูผู้สอน
โรง เรียน ในสังกัดส านักงานเขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง มี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น  าทางวิชาการของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ไม่แตกต่างกนัทัง้ภาพรวม
และรายดา้น ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารให้
ความส าคัญระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเท่า

เทียมกัน เพราะงานวิชาการใช้สติ ปัญญา 
ความรูค้วามเขา้ใจ ความคิด ริเริ่มสรา้งสรรค ์
ปั จ จุ บันค รู เ พศชายและ เพศหญิ ง ได้รับ
กา รศึ กษาอบรมสม ่ า เ สมอ  จึ ง มี ความ รู้
ความสามารถในการปฏิบัติ งาน ร่วมกั บ
ผู้บริหารได้มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  
ยามาดา (Yamada, 2000  อ้างถึงในโยธิน  
สกุลเดช , 2548)  ได้ท าการ วิจัยถึ งความ
รบัผิดชอบ และสมรรถภาพในการเป็นผูน้  าทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา 
เ มื อ ง เ ฟ ส โ น รั ฐ แ ค ลิ ฟ อ ร์ เ นี ย พ บ ว่ า  
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารโรงเรียนขึน้อยู่กบั 
1) เตรียมการในดา้นการศกึษา 2) ประสบการณ์
ในการบริหาร 3) เพศ 4) จ านวนครั้งในการ
นิเทศผูร้ว่มงาน และ 5) ขนาดของโรงเรียน สว่น
สมรรถภาพของผู้บริหารในการเป็นผู้น  าทาง
วิชาการนัน้ขึน้อยู่กบั 1) เพศ 2) การเตรียมการ
ในด้านการศึกษา 3) ประสบการณ์ในการ
บริหาร 4) จ านวนครั้งในการนิเทศผู้ร่วมงาน 
และ 5) ขนาดของ โรงเรียน จากการศึกษายัง
พบว่า มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในเขตพืน้ที่
การศึกษา ควรจะไดมี้โปรแกรมการฝึกอบรม
ผูบ้รหิาร สถานศกึษา ในขอบข่ายของภาวะผูน้  า
ทางวิชาการ ซึ่งสามารถตัดสินใจเก่ียวกับ
หลกัสูตรและเป็นผูน้  าทางวิชาการแก่ครูผูส้อน
ได้ รวมทั้งสามารถประเมินผลเพื่อช่วยเหลือ
คณะ ค รู ใ น ฐ า น ะ ผู้ น  า ท า ง วิ ช า ก า ร ที่ มี
ประสทิธิภาพ 

3 . ผลการศึกษา  พบว่า  ค รูผู้สอน
โรง เรียน ในสังกัดส านักงานเขตประเวศ 
ก รุง เทพมหานคร ที่ มีอายุตั้งแต่20 -40 ปี 
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กบัอายมุากกว่า 40 ปี ขึน้ไป มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือ พิจารณาราย
ดา้น ครูผูส้อนที่มีอายแุตกต่างกนัทัง้สองกลุ่มมี
ความคดิเห็นต่อภาวะผู้น  าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน ในดา้นการ
จัดการเรียนการสอน ส่วนด้านการพัฒนา
หลักสูตรและด้านการนิเทศภายในโรงเรียน 
ครูผู้สอนที่ มีอายุแตกต่างกันทั้ง สองกลุ่มมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ทัง้นีเ้นื่องมาจากครู
ที่ มีอายุมาก ได้ทราบปัญหาและเห็นการ
เปลี่ยนแปลงมาบา้งแลว้ ซึ่ง เม่ือใดที่เกิดปัญหา
ซ า้ ๆ กนัหรือเหตกุารณท์ี่มีการส่งเสรมิใหเ้กิดขึน้ 
ก็สามารถปฏิบัติได้ทนัที ส่วนครูที่มีอายุน้อย
จะตอ้งหาโอกาสหาความรูเ้พิ่มเติม เพื่อใหเ้กิด
ความเข้า ใจและมีแนวทางปฏิบัติ  เ ม่ื อ มี
เหตกุารณห์รือมีปัญหาใหแ้กไ้ขก็สามารถแกไ้ข
ไดเ้ป็นเหตผุลหนึ่งที่ท  าใหค้รูที่มีอายแุตกต่างกนั
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานวิจัย ซัดสเบอร์รี (Sudsberry, 2008) ได้
ศึกษาบทบาทของค รู ใหญ่ในการพัฒนา
โ รง เ รี ยนและความสัมพันธ์ ร ะหว่ า งการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน โดยใช้การสัง เกต การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง และการวิเคราะห์
แผนพัฒนาจากการวิจัย พบว่า ในโรงเรียนท
ม่ีรีะดับการปฏิบัติและมีความต้องการใน
ระดับสูงนั้นครูใหญ่จะมีความกระตือรือรน้ใน
การน าโรงเรียนไปสู่การเปลี่ยนแปลงมากกว่า
ครูใหญ่ในโรงเรียนที่ มีระดับการปฏิบัติและ
ความต้องการต ่า และยังพบอีกว่า ครูใหญ่ที่

ปฏิบัติงานภายใต้ บรรยากาศที่ครูมีความ
กระตือรือรน้ในการน าเก่ียวกบัการจดัการเรียน
การสอน มีความร่วมมือกัน มีการแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน ระหว่างครูและนักเรียน มีการ
ปรบัการท างานใหส้นองความตอ้งการของครู 
และตระหนกัถึงความรูส้กึของทกุคนในโรงเรียน 
เป็นสิ่ง ที่ผลกัดนัใหก้ารท างานของครูมีคณุภาพ
และนักเรียนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
วางไว ้

4 . ผลการศึ กษาพบว่ า  ค รูผู้ส อน
โรง เรียน ในสังกัดส านักงานเขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ทั้งจบการศึกษาปริญญาตรี 
และจบสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา 
ไม่แตกต่างกันทั้งภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี ้
เป็นเพราะครูที่จบการศึกษาปริญญาตรีและจบ
สูงกว่าปริญญาตรี  ได้รับการศึกษาอบรม
สม ่าเสมอ จึงมีความรู ้ความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานร่วมกับผูบ้ริหารไดม้ากขึน้ ซึ่งมกัจะ
เขา้มามีสว่นเก่ียวขอ้งในงานวิชาการอยู่เสมอ ๆ 
ซึ่ง สอดคลอ้งกบังานวิจยัโกสิน  พลูวนั (2545) 
ไดศ้ึกษาแบบภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียน
ตามทรรศนะของผู้บริหาร โรงเรียนและครู
เทศบาลในเขตการศึกษา 10 พบว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีแบบภาวะผู้น  าที่ยึดการประสาน
ประโยชนเ์ป็นหลักอยู่ใน ระดับมาก รองลงมา
อยู่ในระดับปานกลาง คือ แบบภาวะผูน้  าที่ยึด
บคุคลเป็นหลกัและแบบภาวะผูน้  าที่ยึดสถาบนั
เป็นหลกั เม่ือ เปรียบเทียบแบบภาวะผูน้  าของ
ผูบ้ริหารระหว่างทรรศนะของผูบ้ริหารโรงเรียน
และครูเทศบาลในเขตการศึกษา 10 พบว่า 
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ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูเทศบาลมีทรรศนะต่อ
แบบภาวะผู้น  าที่ยึดบุคคลเป็นหลักและแบบ
ภาวะผูน้  าที่ยึดสถาบนัเป็นหลกั ไม่แตกต่างกัน 
แต่แบบพฤติกรรมที่ยึดการประสานประโยชน์
เป็นหลกัมีทรรศนะแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือ เปรียบเทียบ
ทรรศนะของผูบ้รหิารโรงเรียนและครูเทศบาลใน
เขตการศึกษา 10 โดยจ าแนกตามระดับ
การศึกษา อายปุระสบการณ ์ในการปฏิบตัิงาน 
และ ขนาดของโรงเรียน พบว่าผูบ้ริหารโรงเรียน
แ ล ะ ค รู เ ท ศ บ า ล ที่ มี ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า 
ประสบการณ์และปฏิบัติงาน ในโรงเรียนที่มี
ขนาดแตกต่างกนั มีทรรศนะต่อแบบภาวะผูน้  า
ของผูบ้รหิารไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
1 .1  ผู้อ  านวยการ เขตประ เวศ 

หวัหนา้ฝ่ายการศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษาควร
น า ผ ลก า ร วิ จั ย ไ ป ใ ช้ เ ป็ น แน วท า ง ใ ห้ มี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

1 .2  ผู้บ ริหา รสถานศึกษาควร
สง่เสรมิใหบ้คุลากรทกุฝ่ายและชมุชนมีสว่นรว่ม
ในการประเมินผลการใชห้ลกัสตูร เป็นระยะ ๆ 

1.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรก ากบั 
ติดตามให้น าผลการประเมินหลักสูตรมา
ปรบัปรุงและพฒันาหลกัสตูรอย่างต่อเน่ือง 

1 .4  ผู้บ ริหา รสถานศึกษาควร
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยมีการ
ประเมินที่หลากหลาย และต่อเนื่องและเนน้การ
ประเมินตามสภาพจรงิ  

1.5 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรรบัฟัง
และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ ก าหนดเกณฑ์
การติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน 
การสอน 

1.6 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรนิเทศ
ติดตามการด าเนินงานนิเทศภายในอย่างจรงิจงั
และต่อเนื่อง 

1.7 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรมีการ
แจง้ผลการนิเทศภายในใหค้รูไดท้ราบถึงผลการ
ด าเนินงานของตนทกุกิจกรร 

2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัตอ่ไป 
2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับภาวะ

ผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นครูผูส้อนโรงเรียน ในสงักัดส านัก
การศกึษา กรุงเทพมหานคร 

2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ภาวะ
ผู้น  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากับ
ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน ในสังกัด
ส านกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

2.3 ควรศึกษาสภาพปัญหาภาวะ
ผู้น  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากับ
ครูผู้สอนโรงเรียน ในสังกัด ส านักงานเขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร 

2.4  ควรศึกษาเชิ งลึกถึ งความ
ตอ้งการผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูน้  าทาง
วิชาการ โรงเรยีนในสงักดัส านกังาน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 
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ภาวะผู้น าวิสัยทศันกั์บการจัดการความปลอดภยัของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

VISIONARY LEADERSHIP AND SAFETY MANAGEMENT OF SCHOOL 
ADMINISTRATORS UNDER THE SAMUTSAKHON PRIMARY EDUCATIONAL 

SERVICE AREA OFFICE 
 

กสุมุา  แสงแกว้1, ปราการ  เกิดมีสขุ2 
นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

อาจารยป์ระจ า คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) การจัดการความปลอดภัยของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และ 3) ความสมัพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์กับการจัดการความปลอดภัยของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร จ านวน 136 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั
ครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ 
คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการท างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านการเป็น
แบบอย่างที่ดี และดา้นการมีวิสยัทศัน ์ตามล าดบั 2) การจัดการความปลอดภยัของผูบ้ริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการจัดบริการความปลอดภัยใน
สถานศกึษา มีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ รองลงมาคือดา้นการจดัสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นการเรียนการ
สอนสวัสดิศึกษา ตามล าดับ 3) ภาวะผูว้ิสยัทัศนข์องผูบ้ริหารมีความสมัพันธ์ทางบวกกับการบริหาร
จดัการความปลอดภยัของผูบ้รหิารโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 
ในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผูน้  าวิสยัทศัน,์ การจดัการความปลอดภยั, ประถมศกึษา  
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ABSTRACT 
The objective of this research were to study 1 )  the visionary leadership of school 

administrators under the Samutsakhon primary educational service area office 2)  the security 
management of school administrators under the Samutsakhon primary educational service 
area office and 3)  the relationship between visionary leadership and security management of 
school administrators under the Samutsakhon primary educational service area office. The 
research samples consisted of 136  school administrators and teachers who had worked at 
schools under the Samutsakhon primary educational service area office. Data were collected 
by using 5-point rating scale questionnaire and were statistically analyzed by mean, standard 
deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

The research findings revealed as follows: 1 )  The visionary leadership of school 
administrators under the Samutsakhon primary educational service area office, in overall 
aspects, was found at high level. When considering in each aspect, there was at high level in 
all aspects by the aspect of teamwork had the highest mean score, followed by the good role 
model, and the vision respectively. 2) The security management of school administrators under 
the Samutsakhon primary educational service area office, in overall aspects, was found at high 
level. When considering in each aspect, there was at high level in all aspects by the aspect of 
school security services had the highest mean score, followed by the physical environment 
management, and teaching of education respectively. 3)  The visions of school administrators 
were positively correlated with the safety management of school administrators at a moderate 
level and were evaluated at significance level 0.01. 
 
Keywords: Visionary Leadership, Security Management, Primary Education 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถานศึกษา นับว่าเป็นสถานที่ส  าหรบั
ผู้บ ริ ห า ร ในกา รปฏิ บัติ หน้า ที่ อี ก ทั้ ง เ ป็ น
สิ่ ง แ วดล้อมที่ ส  า คัญของบุคลาก ร  และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน ทั้งนี ้เนื่องจาก
นักเรียนตอ้งใชชี้วิตในสถานศึกษาในแต่ละวนั 
ไม่น้อยกว่า  8 -10 ชั่ ว โมง  การเรียน รู ้และ

สภาพแวดลอ้มที่นักเรียนไดร้บัในสถานศึกษา
ย่อมมีอิทธิพลต่อจิตใจของนกัเรียน นอกจากนี ้
สถานศึกษาเป็นสถาบนัที่ส  าคญัที่จะเสริมสรา้ง
บคุคลใหมี้สขุภาพดี มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด 
และมีพฤติกรรมที่ปลอดภยั สามารถด ารงชีวิต
ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข และท าประโยชน์
ให้แก่ประ เทศชาติ ได้เต็มความสามารถ  
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(เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์, 2548) ความ
ปลอดภยัในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งส  าคญัที่มีผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้ เ รียนการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิจะประสบความส าเร็จเพียงใดนั้น
ขึน้อยู่กับการเรียนรูอ้ย่างมีความสุขและการ
ไดร้บัการปกป้องคุม้ครองใหมี้ความปลอดภัย 
กล่าวคือ ถา้การศึกษาคือความเจริญงอกงาม
บุคคลจะเจริญงอกงามตอ้งมีสขุภาพที่สมบรูณ์
ทั้งร่างกายและจิตใจ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่
ปลอดภัย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 
2537) สถานการณปั์ญหาเด็กและเยาวชนใน
สังคมไทยยุคปัจจุบัน ไดร้บัผลกระทบมาจาก
การเปลี่ยนแปลงโลก ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
วิถีการด ารงชีวิตและความปลอดภัยของเด็ก
และ เยาวชนไทยในหลาย รูปแบบ ท า ให้
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและทวีความรุนแรง
มากยิ่ งขึ ้น เ กือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ทัศนคติและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน มีค่านิยม
แบบบริโภคนิยมอย่างฟุ่ มเฟือย การห่างเหิน
จากศาสนา การทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด 
การเสพสื่อลามกอนาจาร ติดเกม รวมทั้งการ
จมน า้เสียชีวิต และการประสบอบุตัิเหตจุากการ
เดินทางของเด็กและเยาวชน ฯลฯ และอีก
ปัญหาหนึ่งที่มีแนวโนม้รุนแรงและหนกัมากจน
น่ าวิ ตก  คื อ  การแพร่ ระบาดของสื่ อที่ ไม่
เหมาะสมหรือสื่อลามกอนาจาร จนท าใหเ้ด็ก
และเยาวชนไทยซึ่งขาดภมูิคุม้กนัในการบริโภค
สื่ออยู่แลว้มีการลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม และน าไปสู่ปัญหาต่างๆ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน , 2556) 

เนื่ องจากในปัจจุบันการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษายงัไม่มีระบบที่ชัดเจน
ท าให้นักเรียนเกิดอุบัติ เหตุขึ ้นขณะอยู่ ใน
สถานศึกษา จากการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลจากฐานข้อมูลการบาดเจ็บ ( Injury 
Surveillance) ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีนกัเรียนที่
ไดร้บับาดเจ็บ 2,817 ราย และเสียชีวิตถึง 156 
ราย โดยกลุ่มอายุของผูไ้ดร้บับาดเจ็บ แบ่งได้
เป็น ระดบัประถมศกึษา (อายรุะหว่าง 6–12 ปี) 
รอ้ยละ 71 สว่นระดบัมธัยมศกึษา (อายรุะหวา่ง 
13–18 ปี) รอ้ยละ 29 สาเหตหุลกัเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อ ขาดความรูค้วามเขา้ใจและ
การปอ้งกนัที่ถกูตอ้ง น ามาซึ่งความสญูเสียชีวิต
และทรพัยส์ิน โดยอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน 
(กองระบาดวิทยา, 2558) ซึ่งการจัดการความ
ปลอดภยัของสถานศึกษานัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้บริหารต้องมีการจัดการความปลอดภัยที่
ถูกต้องเหมาะสม ซึ่ง สุจินตรา  ผริตะโกมล 
(2548) สรุปว่าการจดัการความปลอดภยัที่ดีใน
สถานศึกษามีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
สถานศกึษา เพราะการจดัการความปลอดภยัที่
ดีจะน าไปสู่การเรียนรู ้ที่ มีประสิทธิภาพของ
นั ก เ รี ย น  ใ ช้ แ น ว คิ ด ข อ ง  เ อ ม อั ช ฌ า  
วฒันบรุานนท ์(2548) สรุปว่าการจดัการความ
ปลอดภยัของนักเรียนเป็น กิจกรรมการบริหาร
อย่ า งหนึ่ งที่ ส  าคัญมากของสถานศึกษา  
ซึ่งจะช่วยด ารงรักษาไว ้และปรับปรุงส่งเสริม
สวัสดิภาพหรือความปลอดภัยของทุกคนใน
สถานศึกษา โดยจัดใหมี้การคน้หาปัญหาและ
สาเหตอุบุตัิเหต ุการจดักิจกรรมปอ้งกนัอบุตัเิหต ุ
การให้บริการความปลอดภัยในด้านต่าง  ๆ  
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และการให้บริการการรักษาพยาบาลเ ม่ือ
ประสบอบุตัิเหต ุกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดัเพ่ือบรกิาร
ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 4 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) การจัดบริการความปลอดภยัใน
สถานศึกษา 2) การจัดการเรียนการสอน
เก่ียวกับสวัสดิศึกษา 3) การจัดสิ่งแวดลอ้มใน
สถานศึกษาให้ปลอดภัย และ 4) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาแห่งความปลอดภัย 
การจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา
ดังกล่ าว  สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 
80 โดยรฐัตอ้งด าเนินการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุก
รูปแบบ ใหส้อดคลอ้งกบัความเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งคุ้มครอง 
พัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรม
เลีย้งดูและให้การศึกษา ส่งเสริมความเสมอ
ภาคทั้ งห ญิงและชาย  ( รัฐ ธ ร รมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, 2550) 
นอกจากนี ้พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2553 มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้ง
รา่งกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูแ้ละคณุธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
(ส  านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 
2553) 

ดังนัน้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ดีจะตอ้ง
ภาวะผูน้  าวิสยัทศันท์ี่มีการจงูใจ และกระตุน้ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับที่ จะปฏิบัติตาม 

“นโยบายความปลอดภยั” (Safety Policy) ของ
สถานศึกษา ผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งมี “ภาวะ
ผูน้  าวิสยัทศัน”์ นบัตัง้แต่ผูอ้  านวยการเรื่อยลงไป
จนถึงระดบัหวัหนา้งาน ซึ่งการวดัประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของ “ภาวะผูน้  าวิสยัทศันด์า้น
ความปลอดภยั” ในสถานศึกษาจะพิจารณาได้
จาก 1) นโยบายการป้องกันอุบตัิเหตุ และการ
สรา้งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา ที่มี
ผู้บริหารอ านวยการลงนามเป็นลายลักษณ์
อักษร 2) แผนงานและเป้าหมาย ตลอดจน
มาตรฐานการด าเนินงานดา้นความปลอดภัย 
และการควบคุมความสูญเสียในสายงานการ
บงัคับบญัชา 3) กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม
และสามารถตรวจสอบวัดผลได้ เช่น การ
ตรวจสอบความปลอดภัย ในหน่ วย ง าน  
การแต่ งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
กิจกรรมกลุม่ในการแกไ้ขปัญหา เป็นตน้ 4) การ
พูดคุยสอนงานเรื่องความปลอดภัย 5) การมี
คู่มือหรือมีมาตรฐานขั้นตอนการท างานอย่าง
ปลอดภยัในหน่วยงาน 6) การพดูคยุเรื่องความ
ปลอดภัย ทุกครั้งที่มีการประชุม 7) การเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการใชอุ้ปกรณป์้องกันอันตราย
สว่นบคุคล 8) การใหร้างวลัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ที่ มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ ดี ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  
9)  การแก้ไข  ตัก เตือน  ผู้ที่ ไม่ปฏิบัติตาม
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ แ ห่ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  
10) การสนับสนุนโครงการความปลอดภัย 
ต่าง ๆ ที่ชดัเจน และ 11) การรณรงคแ์ละเอาใจ
ใ ส่ เ รื่ อ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย น อ ก ง า น ข อ ง
ผู้ ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว  ( วิฑู รย์    
สิมะโชคดี, 2558) ดว้ยเหตผุลดงักล่าวนี ้ผูว้ิจยั



28 วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ีปีที่ 7 ฉบบัที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 

 

จึงสนใจที่จะศกึษาเก่ียวกบั ภาวะผูน้  าวิสยัทศัน์
กับการจัดการความปลอดภัยของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมทุรสาคร ซึ่งผลจากการวิจยัใน
ครัง้นีจ้ะแสดงใหเ้ห็นว่าภาวะผูน้  าวิสยัทศันข์อง
ผูบ้ริหารสถานศึกษา อีกทัง้ภาวะผูน้  าวิสยัทศัน์
ที่ ส่งผลต่อการจัดการความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ซึ่งผลจากการวิจัยดังกล่าวน ามา
เพื่อเป็นประโยชน์ส  าหรับเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผู้บริหารโรงสถานศึกษาในด้านภาวะ
ผู้น  าวิสัยทัศน์ เพื่อน าไปบริหารจัดการความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาใหป้ระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการ
ปฏิรูปการศกึษา ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศึกษา (สมศ.) ทุกสถานศึกษา อีก
ทั้งเพื่อให้องค์การมีความมั่นคงและสามารถ
ด าเนินการไดอ้ย่างมั่นคงในยุคโลกาภิวัตนท์ี่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเป็นที่ยอมรบัใน
ระดบัประเทศและระดบัสากลในล าดบัต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. ศึกษาระดบัภาวะผูน้  าวิสยัทศันข์อง
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 

2 . ศึ กษาระดับการจัดกา รความ
ปลอดภยัของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 

3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้  าวิสยัทศันก์บัการจดัการความปลอดภยัของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
จ านวน 206 คน จาก 103 โรงเรียน  ในปี
การศกึษา 2560  

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ 
ได้แก่  ผู้บ ริหารและค รู ในโรง เ รี ยนสังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร จ านวน 136 คน จาก 103 โรงเรียน 
ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งไดก้ลุ่มตวัอย่างมาโดย
ผูว้ิจยัใชเ้กณฑใ์นการก าหนดจ านวนขนาดกลุม่
ตัวอย่างจากการเปิดตารางของ Krejcie and 
Morgan (1970)  ใช้วิ ธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
( Stratified Random Sampling) โ ด ย ใ ช้
ต าแหน่งเป็นชัน้ (Strata) แลว้น ามาค านวณหา
สดัส่วนของกลุ่มตวัอย่าง จะไดก้ลุ่มตวัอย่างครู 
จ านวน 110 คน และผูบ้ริหาร จ านวน 26 คน 
รวมทัง้สิน้ 136 คน 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 
ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม 

ภาวะผูน้  าวิสยัทศันข์องผูบ้รหิาร
โรงเรยีน จ าแนกเป็น 

 การจดัการความปลอดภยัของผูบ้รหิารโรงเรียน 
จ าแนกเป็น 

1) การจดับรกิารความปลอดภยัในสถานศกึษา 
2) การจดัสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพในสถานศกึษา 
3) การจดัการเรียนการสอนสวสัดิศกึษา 

1) การมีวิสยัทศัน ์  
2) การท างานเป็นทีม  
3) การท างานเป็นทีม  

 

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
การด าเนินการวิจยั 

กา ร วิ จั ย เ รื่ อ ง นี ้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
พรรณนา ที่มุ่งศึกษาภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารการจัดการความปลอดภัยของการ
บริหารโรงเรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูบ้ริหารและครูของโรงเรียนในสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ดว้ยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ ส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานใช้
สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่วนสถิติอนุมานใชค้่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธข์องเพียรส์นั 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. ระดับภาวะผูว้ิสัยทัศนข์องผูบ้ริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย  คือ  ด้านการท างานเ ป็นทีม 
รองลงมาคือด้านการ เ ป็นแบบอย่ างที่ ดี   
และดา้นการมีวิสยัทศัน ์ตามล าดบั 

2. การบริหารจัดการความปลอดภัย
ของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกดา้น โดยเรียงล าดับ
ค่า เฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
จัดบริการความปลอดภัยในสถานศึกษา 
รองลงมาคือด้านการจัดสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ และด้านการเรียนการสอนสวัสดิ
ศกึษา 

3 . ภาวะผู้วิ สัยทัศน์ของผู้บ ริหา ร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
บริหารจัดการความปลอดภัยของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ในระดับปานกลาง 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
อภปิรายผล 

1. ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมทุรสาคร พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดบัมากทกุดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ย
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จากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการท างานเป็นทีม 
ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี  และด้านการมี
วิสัยทัศน์ ตามล าดับ ที่ เป็นเช่นนี ้เป็นเพราะ
ภาวะผูน้  าใหม่จ าเป็นตอ้งมีภาวะผูน้  าวิสยัทศัน ์
เพราะสามารถมองการณ์ไกล มองภาพใน
อนาคตได้ชัด เจนเพื่ อมาวางแผนพัฒนา
สถานศึกษาหรือวางแผนป้องกันปัญหาต่าง ๆ 
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ ้น โ ดย เฉพาะต้อ ง มีความคิ ก
สร้างสรรค์ แปลกใหม่เพื่อกระตุ้นให้ครูน า
ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่าง เต็มก าลัง
ความสามารถ อีกทั้งภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ จะ
สามารถคาดการณ์ต่าง  ๆ ที่ มีอิท ธิพลต่อ
สภาวการณใ์นอนาคต ท าใหส้ถานศึกษาสาม
รถด าเนินงานไปสู่ เป้าหมาย โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความรบัผิดชอบใหก้ับผูต้าม
ให้ร่วมตัดสินใจโดยผู้บริหารเป็นผู้นิ เทศให้
ค าปรึกษา และสนับสนุนบุคลากรได้พัฒนา
คุณภาพของผลผลิตและการบริการ รวมถึง
วิธีการใหเ้ป็นแบบอย่างท าใหผู้ต้ามเกิดความ
ไวว้างใจ (Hatch, 2009) โดยเฉพาะวิสยัทศันจ์ะ
ช่ วย ให้กา รปฏิบัติ ง านประสบผลส า เ ร็ จ 
(Attainable or Achievable) บุคลากรท างาน
ดว้ยความมั่นใจและมีความสุขในการท างาน
และมีขวัญก าลังใจ (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย , 
2538) สอดคล้องกับผลวิจัยของ Dhammika 
(2014) ไดศ้ึกษาเรื่อง ภาวะผู้น  าวิสัยทัศนก์ับ
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองในองค์การ : การ
ประเมินผลกระทบของความแตกต่างในศาสนา 
ผลวิจัยพบว่า  1)  มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่างภาวะผูน้  าวิสัยทัศนก์ับพฤติกรรมการ

เป็นพลเมืองดีในองคก์ารอย่างมีนยัส าคญัสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านความ
มั่นคงและความปลอดภัย ดา้นแรงจูงใจ และ
ดา้นความเป็นอยู่ 2) การจดัการความปลอดภยั
ของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้ า น  พ บ ว่ า  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ทุ ก ด้ า น  
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย คือ 
ด้ า น ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ค ว า มป ล อดภั ย ใ น
สถานศึกษา ด้านการจัดสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ และด้านการเรียนการสอนสวัสดิ
ศึกษา ตามล าดับ  ที่ เ ป็นเช่นนี ้เ ป็นเพราะ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีการน าการ
จั ด ก า ร คุณภ าพ โ ด ย ร ว ม  ( Total Quality 
Management) มาให้ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานใช้
เป็นหลักในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งการ
บริหารดังกล่าวมุ่งผู้รับบริการเป็นส าคัญซึ่ง
ไดแ้ก่ นักเรียน ดังนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึง
บริหารงานโดยค านึงถึงความปลอดภัยของ
นกัเรียนเป็นส าคญั โดยมีการจดัสวสัดิการการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี  การ
จัดการความปลอดภัยของสถานศึกษานับว่า
เป็นสิ่งส  าคัญเพราะช่วยลดสาเหตุของการ
บาดเจ็บหรือตายจากอุบัติเหตุ ช่วยป้องกันให้
เกิดความปลอดภัย  (สุชาติ   โสมประยู ร  
และเอมอชัฌา  วตันบรุานนท,์ 2552) อีกทัง้การ
สอนสวัสดิรักษาช่วยให้นักเรียนรู ้จักป้องกัน 
หรอืหลีกเลี่ยงการกระท าตา่ง ๆ ที่เป็นอนัตรายที่
อาจจะเกิดขึน้ขณะมาโรงเรียน อยู่ในโรงเรียน 
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และกลบัจากโรงเรียนสู่บา้น (เผด็จ  เปล่งปลั่ง, 
2547) สอดคล้องกับงานวิจัยของเกรียงศักดิ์  
สิทธิเสน (2549) ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็น
เ ก่ี ยวกับ ปัจจัย ในการจัดการด้านความ
ปลอดภัยให้แก่นักเรียนของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายดา้น
อยู่ในระดับที่เห็นดว้ยอย่างมากในทุกดา้น อีก
ทั้ งยั งสอดคล้องกับผลวิ จัยของ  ศรัณยา  
ปุญประกอบ (2549) ศึกษาการจัดการความ
ปลอดภยัในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การจดัการ
ความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและดา้นทัง้ 4 
ด้าน ตามความคิดเห็นและผู้ปกครองมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผูน้  าวิสยัทัศน์
ของผูบ้รหิารสถานศกึษามีความสมัพันธก์บัการ
จัดการความปลอดภัยของผู้บริหารโรงเรียน
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 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 ที่ เป็นเช่นนี ้เพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีภาวะผูน้  าวิสยัทศันจ์ะมองภาพ
อนาคตไดอ้ย่างชัดเจนเพื่อวางแผนในการจัด
ความปลอดภยัใหแ้ก่นกัเรยีน สามารถสรา้งและ
สื่อสารวิสยัทศันใ์นอนาคตของสถานศกึษา โดย
ชีใ้ห้เห็นว่าจะเจริญเติบโตและมีสภาพที่ดีขึน้
จากปัจจุบันอย่างแน่นอน โดยค านึงถึงสวัสดิ
ภาพ ความเป็นอยู่และปลอดภัยในโรงเรียน 
(Robbin, 2009) อีกทั้งภาวะผูน้  าวิสัยทัศนจ์ะ
เป็นผูน้  าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) มี
ส  านึกของความเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงให้
ความสอดคลอ้งกบัทกุคนในสถานศึกษา มีการ

การวิสยัทศันไ์ปสู่การปฏิบตัิไดอ้ย่างสมดลุและ
มีความคิดก้าวไกลไปข้างหน้าอยู่เสมอ โดย
ค านึงถึงสวสัดิภาพ และปลอดภยัของนักเรียน
ใหส้ามารถใชชี้วิตในโรงเรียนอย่างมีความสุข 
(เนตรพ์ณัณา ยาวิราช, 2550) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัย 
ไปใช ้

1.1 ภาวะผูน้  าวิสัยทัศนด์า้นการมี
วิสยัทัศน ์ดา้นการเป็นแบบอย่างที่ดี และดา้น
การท างานเป็นทีมส่งผลต่อการจัดการความ
ปลอดภยัของสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขต
พื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
สมควรที่ผูบ้รหิารโรงเรียนมีการพฒันาวิสยัทศัน ์
การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บคุลากร และดา้นการ
ท างานเป็นทีมใหเ้ขม้แข็งยิ่งขึน้ 

1.2 การจัดการความปลอดภัยของ
โรงเรียนดา้นการเรียนการสอนสวัสดิศึกษามี
ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ สมควรที่ส  านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส่ง เสริมให้
ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนพัฒนาดา้นการ
เรียนการสอนสวัสดิศึกษา โดยสนับสนุน
งบประมาณใหเ้พียงพอ 

1.3 ภาวะผูน้  าวิสยัทศันข์องผูบ้รหิาร
สถานศึกษาด้านการเ ป็นแบบอย่างที่ ดี มี
ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุดสมควรที่ส  านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 วางแผนกลยุทธ์
ในการพัฒนาผู้บ ริ ห า รสถานศึกษาให้ มี
วิสยัทศันม์ากขึน้ 
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้ง
ต่อไป 

2.1 ควรศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ตวัแปรอื่น ๆ เช่น วฒันธรรมสถานศึกษา ภาวะ
ผูน้  าคณุภาพ ภาวะผูน้  ากลยุทธ ์กบัการจดัการ
ความปลอดภยัของสถานศึกษา ส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9  

2.2 ควรศึกษาการจัดการความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ในหน่วยงานทาง
การศึกษาอื่น ๆ เช่น เทศบาล องคก์ารบริหาร
สว่นจงัหวดั หรอืกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 

2.3 ควรศึกษาการจัดการความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ในรูปแบบวิจัยเชิง
คณุภาพหรือการพฒันาหลกัสตูร 
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การด าเนินงานของสถานศึกษาด้านประสิทธิภาพในการจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

PERFORMANCE OF SCHOOL IMPLEMENTATION IN ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT OF SCHOOLS UNDER THE SAMUTSAKHON PRIMARY 

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 
 

วิชญัญา  เฮีย้นชาศร ี
โรงเรยีนวดัออ้มนอ้ย (มิตรครูราษฎรร์งัสรรค)์ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการด าเนินงานของสถานศึกษาดา้น
ประสิทธิภาพในการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร จ าแนกตามต าแหน่งงานและสถานที่ตัง้ของโรงเรียน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารและครูในโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร จ านวน 
248 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
(t-test) 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) โรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร ทัง้
ภายในและภายนอกอาคารอยู่ในระดบัมาก ทัง้โดยรวมและรายดา้น 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
เก่ียวกบัการด าเนินงานของสถานศกึษาดา้นประสิทธิภาพในการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนในสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่าผูบ้ริหารมีระดบั
การปฏิบัติมากกว่าครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ทั้งโดยรวมและรายดา้น ยกเวน้ดา้นการจัด
สภาพแวดลอ้มภายในที่ถูกผูบ้ริหารและครูมีระดับการระดบัการด าเนินงานไม่แตกต่างกัน 3) ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นพบวา่ผูบ้รหิารและครูที่ปฏิบตัิงานในโรงเรยีนเขตอ าเภอเมืองมีระดบัการปฏิบตัิ
มากกวา่ผูบ้รหิารและครูนอกเขตอ าเภอเมืองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพในการจดัสภาพแวดลอ้ม, ประถมศกึษา 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to study and compare the performance of school 
implementation in environmental management of schools under the Samutsakhon primary 
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educational service area office which classified by job position and school location. The survey 
samples of this study consisted of 136 school administrators and teachers who had worked at 
schools under the Samutsakhon primary educational service area office. The instruments used 
for data collection were a 5 - rating scale questionnaire. The data were analyzed by using 
descriptive statistics, they were mean, standard deviation and t-test. 

The research findings were as follows: 1) The performance of school implementation in 
environmental management of schools under the Samutsakhon primary educational service 
area office both inside and outside the school building in overall and individual aspects was at 
a high level. 2 )  The school administrators perceived the overall performance of school 
implementation in environmental management under the Samutsakhon primary educational 
service area office and each aspects of environmental management at a significantly higher 
level of appropriateness than teachers at .01 .  Except for the environmental management of 
inside the school building was found that the school administrators and teachers had 
undergone the operation was no different. 3)  School administrators and teachers who had 
worked in the city had a more practical level than school administrators and teachers who had 
worked outside the city with the statistically significant level at .01. 
 
Keywords: Performance in Environmental Management, Primary Education 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที่ดีของ
นักเรียน จะมีส่วนในการเสริมสรา้งความคิด
จิตใจและคุณธรรมต่าง ๆ อันพึงประสงค์  
การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที่สะอาด 
ปลอดภัยและเอือ้ต่อการเรียนรู ้ย่อมท าใหค้รู
และนักเรียนไดร้บัอิทธิพล อนัจะเป็นประโยชน์
ในการที่นักเรียนจะได้พัฒนาตนเองให้เต็ม
ความรู ้ความสามารถ และเต็มตามศักยภาพ 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลเป็นแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาเพื่อ
พฒันาเป้าหมาย เสริมสรา้งพลงัความสามารถ

ของแต่ละบคุคลที่มีอยู่ในตนเองใหเ้จริญเติบโต
อย่างเต็มขีดความสามารถ เต็มศักยภาพ  
จะได้รับการกระตุ้นและพัฒนาโดยการจัด
กระบวนการเรียนรู ้ ซึ่งบทบาทของครูเป็นผู้
เอือ้อ  านวยกระตุน้การเรียนรูแ้ละจัดการเรียนรู ้
ตามสภาพและธรรมชาติการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
(วิชยั  วงษใ์หญ่, 2551)  

ดังนั้น อาจกล่าวไดว้่าสภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียนย่อมมีความสมัพนัธก์บัการพฒันา
นักเรียน โรงเรียนที่มีความสะอาด สงบร่มรื่น 
อาคารสถานที่  วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน 
อื่ น  ๆ  ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ที่ มี ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า  
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อ านวยความสะดวก พอเพียงและอยู่ในสภาพ
ใชก้ารไดด้ี พรอ้มที่จะใหค้รูและนักเรียนใชไ้ด้
ตลอดเวลา ย่อมสง่ผลใหท้กุคน ที่อยู่ในโรงเรยีน 
มีจิตใจแจ่มใส รกัความสะอาดและรกัความร่ม
รื่น ถือว่าเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ตาม
หลักสูตรที่จะเกิดขึ ้นในตัวนักเรียน นับเป็น
บทบาทที่ส  าคัญยิ่ งของโรงเรียนในการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดี  นอกจาก
โรงเรียนจะมีบทบาทในการจัดสภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียน อนัไดแ้ก่ การจดัใหมี้หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบัติการ ที่มีไวฝึ้กกิจกรรมการเรียนการ
สอน มีหอ้งสมดุไวเ้ป็นแหลง่การเรียนรู ้มีพืน้ที่สี
เขียว และสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงและ
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  การบริการส่งเสริม
สขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของนกัเรียน
ยงัจ าเป็นที่จะตอ้งจดัใหก้บันกัเรยีนอีกดว้ย 

จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยั
ตระหนักถึ งความส าคัญเ ก่ียวกับการจัด
สภาพแวดลอ้มและการบริการภายในโรงเรียน 
ที่จะช่วยสง่เสรมิสนบัสนนุใหน้กัเรียนมีความสขุ 
ป ลู ก ฝั ง ก า ร มี ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย  มี ค ว า ม
เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ มีความรกั ความสามัคคีในหมู่
คณะ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็ งแรง  มีความ
ปลอดภัยในการด ารงชีวิต ดังนัน้ ทางโรงเรียน
ต้องจัดการให้เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ
นักเรียนจะได้เรียนรู ้สิ่งที่ดีและถูกต้อง และ
น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ผูว้ิจยัใหค้วามสนใจที่
จ ะท า วิ จั ย เ ก่ี ย วกับกา รด า เ นิ น ง านของ
สถานศึกษาด้านประสิท ธิภาพในการจัด
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนในสังกดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

เพื่อน าไปใชใ้นการจัดสภาพแวดลอ้มและการ
บริการให้เหมาะสมเอื ้ออ านวยต่อการจัด
การศกึษาใหมี้ประสิทธิภาพตอ่ไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงระดับการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาด้านประสิทธิภาพในการจัด
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนในสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 

2 . เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร ะ ดั บ ก า ร
ด าเนินงานของสถานศึกษาดา้นประสิทธิภาพ
ในการจัดสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนในสงักัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร โดยจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

3 . เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร ะ ดั บ ก า ร
ด าเนินงานของสถานศึกษาดา้นประสิทธิภาพ
ในการจัดสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนในสงักัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร โดยจ าแนกตามสถานที่ตั้งของ
สถานศกึษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาถึ งการด า เนิ นงานของ
สถานศึกษาด้านประสิท ธิภาพในการจัด
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนในสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร ใน
ครัง้นี ้ผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตของการวิจยั ดงันี ้

ขอบเขตดา้นเนือ้หา ในการวิจัยครัง้นี ้
เน้นการด า เนินงานของสถานศึกษาด้าน
ประสิทธิภาพในการจัดสภาพแวดล้อมของ
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โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสมทุรสาคร ใน 2 ดา้น ดงันี ้

1. การจดัสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร 
จ าแนกเป็น 

1.1 การจัดสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อ
การเรยีนรู ้

1 . 2  ก า ร จั ด สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภยั 

1.3 การจัดสภาพแวดล้อมที่ถูก
สขุลกัษณะ 

2 . การจัดสภาพแวดล้อมภายนอก
อาคาร จ าแนกเป็น 

2.1 การจัดสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อ
การเรยีนรู ้

2 . 2  ก า ร จั ด สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภยั 

2.3 การจัดสภาพแวดล้อมที่ถูก
สขุลกัษณะ 

ขอบ เขตด้านประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่าง ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาสงักัดส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
จ าแนกเป็นผู้บริหาร จ านวน 103 โรงเรียน ๆ  
ละ 2 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 1 คน ครู 1 คน รวม
ทั้งสิน้ 206 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   
มีจ านวน 136 คน ได้แก่  ผู้บริหาร 15 คน  
และครู 121 คน 

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ตวัแปรอิสระ  ตวัแปรตาม 

1. ต าแหน่งงาน จ าแนกเป็น 

1.1 ผูบ้รหิาร 

1.2 ครู 

2. สถานที่ตัง้ของสถานศกึษา 

จ าแนกเป็น 

2.1 โรงเรียนในอ าเภอเมือง 

2.2 โรงเรียนในตา่งอ าเภอ 

 ประสิทธิภาพการจดัสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้

ปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะ จ าแนกเป็น 

1. การจดัสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร จ าแนกเป็น 

1.1 การจดัสภาพแวดลอ้มภายในที่เอือ้ 

ตอ่การเรยีนรู ้

1.2 การจดัสภาพแวดลอ้มภายในที่ปลอดภยั 

1.3 การจดัสภาพแวดลอ้มภายในที่ถกูสขุลกัษณะ 

  2. การจดัสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร จ าแนกเป็น 

2.1 การจดัสภาพแวดลอ้มภายนอกที่เอือ้ 

ตอ่การเรยีนรู ้

2.2 การจดัสภาพแวดลอ้มภายนอกที่ปลอดภยั 

2.3 การจดัสภาพแวดลอ้มภายนอกที่ถกูสขุลกัษณะ 
 

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 

ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารและครูใน
สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร มีจ านวน 136 คน 
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร 15 คน และครู 121 คน ซึ่งถือวา่
เป็นจ านวนขั้นต ่าที่ยอมรับได้ มีความคลาด
เคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ตามตารางก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 
(1970) ใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับในการเก็บรวบรวมข้ออมูล และ
วิ เ ค ราะห์ข้อมูลด้วยสถิ ติ พื ้น ฐาน  ได้แก่
ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สว่นการประมาณค่าพารามิเตอรใ์ชส้ถิติ t-test 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. การด าเนินงานของสถานศึกษาดา้น
ประสิทธิภาพในการจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.15, SD. = 0.64) เม่ือพิจารณาการ
จดัสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร โดยรวมอยู่ใน

ร ะ ดั บ ม า ก  ( �̅� =  4 . 2 1 , SD. = 0 . 6 5 )  
เม่ือพิจารณาการจัดสภาพแวดลอ้มภายนอก

อาคาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.13, 
SD. = 0.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า
ทกุดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงอนัดบัค่าเฉลี่ย
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการ
จัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารที่ ถูก

สุขลักษณะ อยู่ ในระดับมาก ( �̅� = 4.25 ,  
SD. = 0 . 6 0 )  ร อ ง ล งม าคื อ ด้า น ก า ร จั ด

สภาพแวดล้อมภาย ในที่ ถู ก สุขลักษณะ  

(�̅� = 4.24 , SD. = 0.70) และด้านการจัด
สภาพแวดล้อมภายในที่ เอื ้อต่อการเรียนรู  ้

(�̅� = 4.21, SD. = 0.66) ส่วนดา้นที่มีค่าเฉลี่ย
ต ่าที่สดุ คือ ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มภายนอก

ที่ปลอดภยั (�̅� = 4.05, SD. = 0.72) 
2. การด าเนินงานของสถานศึกษาดา้น

ประสิทธิภาพในการจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ป ร ะถมศึ กษาสมุท ร ส าค ร  ด้ า น ก า รจั ด
สภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร 

2.1 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคารที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้ผลการวิจยั
พบว่า การด าเนินงานของสถานศึกษาด้าน
ประสิทธิภาพในการจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.10, SD. = 0.69) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดับมาก โดยเรียง
อนัดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก 
ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดให้มีพืน้ที่ส  าหรับเป็น
แหล่งเรียนรู ้นอกอาคารเรียนให้เอื ้อต่อการ

เ รี ยน รู ้ของ เด็ ก  ( �̅� =  4 .19 , SD. = 0 .72 ) 
รองลงมาคือ โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ เหมาะส าหรบัการใชง้าน (�̅� = 4.18, 
SD. = 0.69) และโรงเรียนจัดใหมี้การประเมิน
การใช้สถานที่หรือแหล่งเรียนรู ้ในโรงเรียน  

(�̅� = 4.15, SD. = 0.74) สว่นขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยต ่า
ที่สดุ คือ โรงเรียนมีการวางแผนและใหเ้ด็กไดมี้

โอกาสออกมาเรียนรูน้อกหอ้งเรียน (�̅� = 3.82, 
SD. = 0.91) 
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2.2 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคารที่ปลอดภัย ผลการวิจัยพบว่า 
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ด้ า น
ประสิทธิภาพในการจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.05, SD. = 0.72) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดับมาก โดยเรียง
อนัดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ โรงเรียนจดัใหมี้สนามเด็กเล่นและเครื่อง
เล่นสนามที่เหมาะสมกับปลอดภัยส าหรบัเด็ก

ภายนอกอาคาร (�̅� = 4.22 , SD. = 0.78) 
รองลงมาคือ โรงเรียนมีการบ ารุงรกัษาอาคาร
สถานที่ ให้มีสภาพที่ ใช้งานได้ดีตลอดเวลา  

(�̅� = 4.18, SD. = 0.71) และโรงเรียนมีที่ตั้ง
เป็นสดัส่วน มีอาณาเขตชัดเจน ตัง้อยู่ห่างจาก
แหล่งอบายมุข ฝุ่ นละออง กลิ่น เสียงรบกวน 

และพื ้นที่ เ สี่ ย งต่ ออันตร าย  ( �̅� =  4 . 15 ,  
SD. = 0.69) ส่วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ 
โรงเรียนมีการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัความปลอดภยั
ในสถานศึกษากับครู บุคลากร และนักเรียน  

( �̅� =  3 . 6 1 , SD. = 0 . 6 5 )  ด้ า น ก า ร จั ด
สภาพแวดลอ้มภายนอกอาคารที่ถกูสขุลกัษณะ 
ผลกา ร วิ จั ยพบว่ า  ก า รด า เ นิ น ง านของ
สถานศึกษาด้านประสิท ธิภาพในการจัด
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนในสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

โ ด ย ร วมอยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  ( �̅� =  4 . 2 5 ,  
SD. = 0.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทกุ
ขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงอนัดบัค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหานอ้ย 3 อันดับแรก ไดแ้ก่ โรงเรียนมี

พืน้ที่เก็บสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ 
เพียงพอ และมีการก าจัดสิ่ งปฏิกูลทุกวัน  

(�̅� = 4.37, SD. = 0.56) รองลงมาคือ โรงเรียน
จัดใหมี้น า้ดื่มที่สะอาดส าหรบับริโภคภายนอก
อาคาร เด็กมีแก้วน ้าส่วนตัวและมีการล้าง 

จั ด เ ก็ บ ใ ห้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ  ( �̅� =  4 . 2 3 ,  
SD. = 0 . 6 9 )  แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร ดู แ ล
สภ าพ แ ว ดล้อ มภ า ยน อกอ า ค า ร ใ ห้ถู ก
สุขลักษณะ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด 

ปลอดภัย  ร่ ม รื่ น  ส วย ง าม  ( �̅� =  4 . 2 2 ,  
SD. = 0.68) และโรงเรียนมีการจัดสถานที่
ภายนอกอาคารส าหรบัเก็บน า้สะอาด ปลอดภยั 

เ พื่ อ ดื่ ม ใ ช้ อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ  ( �̅� =  4 . 2 2 ,  
SD. = 0.65) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันส่วนข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยต ่าที่สดุ คือ โรงเรียนมีการจัดการดูแล
สภ าพ แ ว ดล้อ มภ า ยน อกอ า ค า ร ใ ห้ถู ก
สุขลักษณะ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด

ปลอดภัย  ร่ ม รื่ น  ส วย ง าม  ( �̅� =  4 . 2 1 ,  
SD. = 0.68) 

3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
เก่ียวกับการด าเนินงานของสถานศึกษาดา้น
ประสิทธิภาพในการจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ผู้บริหารมี
ระดับการปฏิบัติมากกว่าครูอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .01 ทัง้โดยรวมและรายดา้น ยกเวน้
ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในที่ผู้บริหาร
และครู มีระดับการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน และ
เม่ือจ าแนกตามสถานที่ตัง้ของสถานศึกษา ผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็น พบว่า ครูและ
ผูบ้รหิารที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียนเขตอ าเภอเมือง
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มีระดบัการปฏิบตัิมากกว่าครูและผูบ้ริหารนอก
เขตอ าเภอเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 
 
อภปิรายผล 

1. การด าเนินงานของสถานศึกษาดา้น
ประสิทธิภาพในการจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า  การจัด
สภาพแวดลอ้มภายในอาคารอยู่ในระดับมาก 
และการจัดสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคารอยู่
ในระดับมาก เ ม่ือพิจารณารายด้านพบว่า  
การจัดสภาพแวดลอ้มภายในอาคารมากกว่า
การจัดสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร และถา้
พิจารณารายละเอียดของแต่ละดา้นจะเห็นว่า 
ระดับการด าเนินงานมากที่สุดไปหาน้อย คือ 
การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารที่ถูก
สขุลกัษณะ การจัดสภาพแวดลอ้มภายในที่ถูก
สขุลกัษณะ การจดัสภาพแวดลอ้มภายในที่เอือ้
ต่อการเรียนรู ้การจัดสภาพแวดลอ้มภายในที่
ปลอดภยั การจดัสภาพแวดลอ้มภายนอกที่เอือ้
ต่อการเรียนรู ้ และการจัดสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ปลอดภัย จากผลการวิจัยดังกล่าว
เม่ือมาพิจารณารายละเอียดของเนือ้หาไดด้งันี ้

1.1 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้ผลการวิจัย
พบว่า ระดับการด าเนินงานที่อยู่ระดับมากคือ 
โรงเรียนมีการจดับรรยากาศภายในอาคารเรียน
ใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้ซึง่เอกลกัษณท์ี่โดดเดน่ของ
โรงเรยีนอนบุาลคือการจดับรรยากาศท่ีสะดดุตา 

และสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ด ารง  อ่อนน่วม 
(2552) ที่ ได้ศึกษาการจัดสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรยีนด าเนินการทัง้ 4 ดา้น โรงเรยีนสว่นใหญ่
ด าเนินการดังนี ้ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ คือ โรงเรียนจัดท า
แผนงานโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม ดา้นการ
เสริมสรา้งความตระหนักในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนให้การยกย่อง
ชมเชยบุคลากรและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ดา้นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอ้มศึกษา โรงเรียนจดักิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชนใ์นวนัส าคญัและร่วมกนัปลกู
ไม้ดอก ไม้ป ระดับ ใน โ ร ง เ รี ยน  ด้านกา ร
ประสานงานและร่วมมือกับชุมชน พบว่า 
ผู้บริหารและบุคลากรให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ชมรม สมาคม ด าเนินการรณรงค์
และพฒันาสิ่งแวดลอ้ม ส่วนที่ไม่ไดด้  าเนินการ
คือ การจดัท าแผนงานระยะยาว การปลกูตน้ไม้
ยืนต้น การจัดหาสื่อ โปสเตอร์ สไลด์ วีดีโอ 
หนังสือ เอกสาร วารสารต่าง ๆ ไวเ้พิ่มความรู ้
การน าผลการประเมินการเรียนการสอน
สิ่งแวดลอ้มศึกษาไปใช ้ไม่ไดป้ระสานงานกับ
ชมุชนเพื่ออนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มทั่วไปของโรงเรียน
และชุมชน ส าหรับปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ 
สถานศกึษาขาดบคุลากรที่มีประสบการณ ์ขาด
งบประมาณและขาดการสนบัสนนุจากภาครฐั 

1.2) ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารที่ปลอดภัย ผลการวิจัยพบว่า 
ระดบัการด าเนินงานที่อยู่ระดบัมากคือ โรงเรยีน
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มีการตรวจสอบสิ่งที่ช  า รุดหรือสิ่งที่จะเป็น
อันตรายภายในอาคาร ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ปฏิคม  พงษ์ประเสริฐ (2551)  
ที่ไดศ้กึษาเรื่องการศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้ม
และการบริการในโรงเรียนเทศบาลสังกัด
เทศบาลเมืองนครนายกผลการวิจัยพบว่า การ
จัดสภาพแวดลอ้มและการบริการในภาพรวม
และรายด้าน ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียน การจัดสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน การบรกิารสง่เสรมิสขุภาพอนามยัและ
ความปลอดภัยของผูเ้รียน มีการปฏิบัติระดับ
มาก เม่ือศึกษารายโรงเรียนพบว่าทกุดา้นมีการ
ปฏิบัติระดับมากเช่นเดียวกัน ยกเวน้โรงเรียน
แห่งที่ 3 มีการปฏิบตัิระดบัปานกลาง 2 รายการ 
คือ การจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน และ
การรกัษาความปลอดภยัภายในอาคารเรยีน 

1.3 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารที่ถูกสุขลักษณะ ผลการวิจัย
พบว่า ระดับการด าเนินงานที่อยู่ระดับมากคือ 
โรงเรียนมีพืน้ที่ส  าหรบัแปรงฟัน ลา้งมือและท า
ความสะอาดร่างกาย เหมาะสมกับเด็ก ซึ่ง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ผ ล ก า ร วิ จั ย ข อ ง  ป ฏิ ค ม  
พงษป์ระเสรฐิ (2551) ท่ีไดศ้กึษาเรื่องการศกึษา
การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการใน
โรงเรียนเทศบาลสงักดัเทศบาลเมืองนครนายก
ผลการวิจยัพบวา่ 1) การจดัสภาพแวดลอ้มและ
การบริการในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่   
การจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียน การจดั
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน การบริการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้รียน 
มีการปฏิบตัิระดับมาก เม่ือศึกษารายโรงเรียน

พ บ ว่ า ทุ ก ด้ า น มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ร ะ ดั บ ม า ก
เช่นเดียวกัน ยกเว้นโรงเรียนแห่งที่  3 มีการ
ปฏิบัติระดับปานกลาง 2 รายการ คือ การจัด
สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน และการรกัษา
ความปลอดภยัภายในอาคารเรยีน 

1.4 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคารที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้ผลการวิจยั
พบว่า ระดบัการด าเนินงานที่อยู่ระดบัมาก คือ 
โรงเรียนจัดให้มีพืน้ที่ส  าหรับเป็นแหล่งเรียนรู ้
นอกอาคารเรียนใหเ้อือ้ต่อการเรียนรูข้องเด็ก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุชิต  จันทศิลา 
( 2 5 5 1 )  ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  ก า ร พั ฒ น า
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้
ของนักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา อ าเภอ 
เซกา จังหวดัหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า การ
พัฒนาสภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรียน โดย
ใชก้ิจกรรมกลุ่มสีพัฒนาความสะอาดโรงเรียน 
โดยในวงรอบที่ 1 กลุ่มผูร้ว่มศึกษาคน้ควา้ และ
กลุม่ผูใ้หข้อ้มลู ไดร้ว่มกนัประชมุแบบมีสว่นรว่ม 
เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจ เห็นความส าคญั 
และเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกัน ได้
ข้อสรุป น ามาวางแผนและมอบหมายหน้าที่
ความรบัผิดชอบ โดยใชก้ิจกรรมกลุ่มสีพัฒนา
ความสะอาดโรงเรียน ส่งผลใหส้ภาพแวดลอ้ม
ภายนอกหอ้งเรียนไดร้บัการพัฒนามากขึน้ มี
บริเวณโรงเรียนที่สวยงาม สะอาด และเป็น
แหลง่เรียนรูใ้นโรงเรียนที่สง่เสรมิการเรียนรู ้ของ
นักเรียนมากขึน้ สวนหย่อมบริเวณหนา้อาคาร
เรียนไดร้บัการตดัตกแต่ง เป็นที่พอใจของกลุม่ผู้
รว่มศกึษาคน้ควา้ และกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู แต่ก็ยงัมี
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ข้อพิจารณา เก่ียวกับการนิเทศติดตามการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งทั้งนักเรียนครู ผูบ้ริหารโรงเรียน 
และผูป้กครอง ควรเอาใจใส่ แนะน าช่วยเหลือ
อย่างใกลช้ิด จรงิจงั และมีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดี จะ
ท าใหก้ารพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึน้กลุ่มผู้
ร่วมศึกษาค้นคว้าจึงได้ประชุมเพื่อรวบรวม
ขอ้มูล และวิเคราะห์สาเหตุเพื่อน ามาปรบัปรุง
กลยทุธใ์นการพฒันาในวงรอบที่ 2 โดยเพิ่มการ
นิเทศติดตาม ก ากบั ดแูล คอยแนะน าช่วยเหลือ
อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง ท าให้การพัฒนา
บรรลุความมุ่งหมายตามที่ไดต้ั้งไว ้โรงเรียนมี
สภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรียนที่เหมาะสม 
และเอือ้ต่อการเรียนรู ้ของนกัเรียน และต่อเนื่อง
ท าใหก้ารพัฒนาบรรลุความมุ่งหมายตามที่ได้
ตัง้ไวด้า้นการจดัสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร
ที่ ปลอดภัย  ผลการวิจัยพบว่า  ระดับการ
ด าเนินงานที่อยู่ระดบัมาก คือ โรงเรียนจัดใหมี้
สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนามที่เหมาะสม
กับปลอดภัยส าหรับเด็ก ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของจรูญ  ฉ ่ากมล (2550) ที่ไดเ้สนอ
แนวทางการจัดสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา
ดังนี ้โรงเรียนเป็นสถานที่เด็กจะตอ้งเขา้ไปใช้
ชีวิตอยู่วนัละไม่นอ้ยกว่า 6-7 ชั่วโมง เป็นเวลา 
3-6 ปี และโรงเรียนก็มิใช่เป็นเพียงที่คุ้มแดด  
คุม้ฝน มีโต๊ะและที่นั่งตลอดจนอปุกรณก์ารสอน
เท่านั้น แต่เป็นสิ่งแวดลอ้มที่มีความส าคัญต่อ
เด็กในดา้นเป็นตวัอย่างแก่เด็ก สิ่งที่เด็กพบเห็น
ที่โรงเรียนในระยะเยาวว์ยัจะอยู่ในความทรงจ า
ของเด็กไปตลอดอายุขัย ฉะนั้น จึงนับได้ว่า
โรงเรียนเป็นแหล่งที่มีอิทธิพลต่อจิตใจ ความ
สนใจ ทัศนคติ และอุดมคติในชีวิตการเรียน

ต่อไป จนถึงชีวิตการท างานของเด็กทกุคน และ
ประการส าคัญที่สุดโรงเรียนและลักษณะ
สิ่งแวดลอ้มที่ถกูสขุลกัษณะ จะมีผลต่อสขุภาพ
พลานามยั และความปลอดภยัต่อชีวิตของเด็ก
ในโรงเรียนตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน
นัน้อีกดว้ย 

1.5 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคารที่ถูกสุขลักษณะ ผลการวิจัย
พบว่า ระดับการด าเนินงานที่อยู่ระดับมากคือ 
โ รง เรียนมีพื ้นที่ เก็บสิ่ งปฏิกูลที่ เหมาะสม  
ถูกสุขลักษณะ เพียงพอ และมีการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลทุกวัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
รวีวรรณ  ชินตระกูล (2551) ที่ไดก้ล่าวถึงการ
จดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหถู้กสขุลกัษณะ
เก่ียวกับที่ตัง้และบริเวณโรงเรียนไวว้่า การตัง้
โรงเรยีนควรเลือกสถานที่ปลกูสรา้งโรงเรียนในท่ี
ที่ เ หมาะสมกับความต้องการของชุมชน 
ปลอดภยั สวยงาม และสามารถใชเ้นือ้ที่ใหเ้ป็น
ประโยชนใ์นการจดักิจกรรมสนัทนาการใหม้าก
ที่สดุ ที่มีการสญัจรไปมาสะดวก ไม่ควรห่างไกล
จากย่านชมุชนเกินกว่า 2 กิโลเมตร ควรจดัใหมี้
ความปลอดภัยในทอ้งถนนหลวง ไม่ควรเลือก
ปลกูโรงเรยีนในที่สงู หรอืไหลเ่ขา เพราะอาจเกิด
อุบัติเหตุได้ง่าย โรงเรียนควรตั้งให้ห่างจาก
สถานที่ที่มีเสียงรบกวน หรือเสียงรบกวนประจ า
จนเป็นเหตุร  าคาญ เช่น โรงงานที่ใชเ้สียง หรือ
โรงงานที่ท  าใหเ้กิดฝุ่ นละออง ไดแ้ก่ โรงงานโม่
หิน โรงงานซีเมนต ์เป็นตน้ และควรตัง้ใหห้่าง
จากแหล่งน า้ ที่ทิง้ขยะมูลฝอย และแหล่งน า้
โสโครก ไม่นอ้ยกว่า 500 เมตร เพื่อใหพ้น้จาก
กลิ่น ฝุ่ นละออง และแมลง ตลอดจนสตัวท์ี่อาจ
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เป็นพาหนะน าโรคและก่อเหตุร  าคาญ พืน้ดิน
ควรเป็นดินร่วนแหง้ ไม่มีสิ่งที่ท  าใหเ้กิดการสึก
กรอ่นง่าย สามารถสรา้งสวนครวั ท าสวนเกษตร 
ไดเ้หมาะสม เพราะน า้ซมึไดง้่าย ไม่เป็นโคลนใน
ฤดฝูนควรเป็นที่ระดบัสงูพอสมควรน า้ทว่มไมถ่ึง 
หรือสามารถสรา้งระบบระบายน า้ไดง้่าย มีน า้
ใชเ้พียงพอ คณุภาพดี ควรมีตน้ไมใ้หญ่บา้ง เพื่อ
ช่วยบังความรอ้นและแสงแดดในฤดูที่อากาศ
รอ้นจดั หรือบงัลมในที่ที่มีลมจดั มีแสงแดดสอ่ง
ถึงตลอดวนั มีหญา้หรือพนัธไ์มร้กัษาหนา้ดินให้
ชุ่มชืน้พอสมควร และจะไดไ้ม่เป็นฝุ่ นฟุ้งในฤดู
แลง้ และควรมีแผนจัดแบ่งบริเวณพืน้ดินนอก
อาคารใหน้่าด ูควรจดัเป็นสนามเด็กเล่น สนาม
กีฬา และสวนดอกไม ้ไมใ้บและไมย้ืนต้นโดย
พยายามอนุรกัษ์ของเดิมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
ให้มากที่สุด เพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศที่น่า
รื่นรมย์ เป็นผลดีทั้งด้านความเป็นระเบียบ
เรียบรอ้ยและดา้นจิตใจ 

2. ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา
ดา้นประสิทธิภาพในการจดัสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเ ก่ียวกับการด าเนินงานของ
สถ านศึ กษ าด้า นป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้ปลอดภัย
และถกูสขุลกัษณะของสถานศกึษาเอกชนสงักดั
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร พบว่า ผูบ้ริหารมีระดับการปฏิบัติ
มากกว่าครูทัง้โดยรวมและรายดา้น ยกเวน้ดา้น
การจดัสภาพแวดลอ้มภายในที่ถกูผูบ้ริหารและ
ครู มีระดับการระดับการปฏิบตัิไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งในมมุมองของผูบ้ริหารจะมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากกว่าครูซึ่ ง เ ป็นผู้ลงมือปฏิบัติ   
จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสิ่งที่ครูตอ้งการหรือสิ่งที่ไม่
เพียงพอที่ครูตอ้งการแสดงออกมาทางความ
คิดเห็นซึ่งจะน้อยกว่าผู้บริหาร และผลการ
เป รี ยบ เที ยบความคิ ด เห็ น เ ก่ี ย วกับกา ร
ด าเนินงานของสถานศึกษาดา้นประสิทธิภาพ
การจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื ้อต่อการเรียนรู ้
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะของโรงเรียน
อนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าครูและ
ผูบ้รหิารที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียนเขตอ าเภอเมือง
มีระดบัการปฏิบตัิมากกว่าครูและผูบ้ริหารนอก
เขตอ าเภอเมืองซึ่งเป็นบริบทที่ต่างกนั โรงเรียน
ในอ าเภอเมืองจะมีความพร้อมและมีการ
แข่งขนัดา้นต่าง ๆ สงู จึงท าใหผ้ลการปฏิบตัิอยู่
ในระดบัมากกวา่โรงเรยีนที่อยู่นอกอ าเภอเมือง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการวิจยั 
1.1 จากผลการศึกษาด้านการจัด

สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้ของโรงเรียน
ที่ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอเมืองมีระดับการปฏิบตัิที่
มากกว่าโรงเรียนที่ตัง้อยู่ต่างอ าเภอ ทุกดา้นทัง้
โดยรวมและรายด้าน ดังนั้นเก่ียวกับการจัด
สภาพแวดลอ้มดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มที่เอือ้
ต่อการเรียนรู ้ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
โรงเรียนที่อยู่ในต่างอ าเภอควรมีพัฒนาและ
ปรับปรุงด้านการจัดสภาพแวดล้อม โดย
การศึกษาดงูาน แลว้น ามาพฒันาและปรบัปรุง
สถานศกึษาของตนเอง 
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1 . 2  ความ คิด เห็ น ของค รู และ
ผู้ บริหารเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนต่างกนั ซึ่งในความคิดเห็นของผู้บริหาร
จะมีมากกว่าครู ดงันัน้ ผลจากการวิจยัสามารถ
น าไปวิ เคราะห์และน าไปปรับปรุงพัฒนา
เก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้
โดยเฉพาะเร่ืองการจดัสภาพแวดล้อมภายนอก
อาคารที่เอือ้ต่อการเรียนรู้และปลอดภยั 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัต่อไป 
2.1 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับกลยุทธ์

การวางแผน การบริหารจัดการเร่ืองการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนทัง้ภายในและ
ภายนอก 

2.2 ควรศึกษาวิจัยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของโรงเรียนสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

ROLES OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND STUDENT-CENTERED 
LEARNING PROCESS OF SCHOOLS UNDER THE CHONBURI PROVINCIAL 

ADMINISTRATION ORGANIZATION 
 

อารยิา  องัสนุ1, จฬุาพรรณภรณ ์ ธนะแพทย์2 
นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

อาจารยป์ระจ า คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี 2) ศึกษาการจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของโรงเรียนสงักดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี และ 3) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา
กบัการจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของโรงเรียนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุี 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย ไดแ้ก่ ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ปีการศึกษา 2560 ในระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา จ านวนทั้งสิน้ 186 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
ไดแ้ก่ คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั 

ผลการวิจยัพบว่า 1) บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี 

พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย 

ได้แก่ ทักษะด้านเทคนิค (�̅� = 4.31) รองลงมาคือทักษะด้านมนุษย์ (�̅� = 4.26) และทักษะด้าน 

มโนภาพ (�̅� = 4.24) ตามล าดบั 2) การจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของโรงเรียนสงักดั

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การจดักระบวนการเรียนรู ้(�̅� = 4.19) รองลงมาคือการประเมินผล

การเรียนรู ้ (�̅� = 4.18) การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร ( �̅� = 4.17) สื่อการเรียนการสอน 

และแหลง่เรียนรู ้(�̅� = 4.10) การสรา้งความรว่มมือกบัชมุชน (�̅� = 4.00) การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู ้

(�̅� = 3.88) และการพฒันาบคุลากร (�̅� = 3.85) ตามล าดบั 3) บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดั
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (Xt) มีความสัมพันธ์กับการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคัญของโรงเรียนสงักัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (Yt) (r = .235) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า คู่ที่มีความสมัพนัธก์นัสงูสดุคือ บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทกัษะดา้นมนษุย ์(X2) กบัการ
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จัดกระบวนการเรียนรู ้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู ้ ( Y2)  
มีความสมัพนัธก์นัทางบวกในระดบัปานกลาง (r = .327) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ค าส าคัญ: บทบาทผูบ้รหิารสถานศกึษา, การจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

ABSTRACT 
This research aimed 1)  to study the roles of school administrators under the Chonburi 

provincial administration organization 2 )  to study the student-centered learning process of 
schools under the Chonburi provincial administration and 3) to study the relationship between 
roles of school administrators and student-centered learning process of schools under the 
Chonburi provincial administration. The samples consisted of 186 teachers who had taught in 
schools under the Chonburi provincial administration organization. The instruments used to 
collect data were questionnaires with five levels rating scales. The statistics used for data 
analysis were mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient. 

The results of the study were found that: 1)  The roles of school administrators under 
Chonburi provincial administration organization in overall aspect were at high levels  
(Mean = 4 .27 ) .  When considering in each aspect, sorted by descending was found that the 
technical skills (Mean = 4 . 3 1 )  had the highest mean scores, followed by human skills  
(Mean = 4 .26 )  and conceptual skills (Mean = 4 .24 )  respectively. 2)  The student-centered 
learning process of schools under the Chonburi provincial administration organization in overall 
aspect were at high levels (Mean = 4 . 0 5 ) .  When considering in each aspect, sorted by 
descending was found that learning process (Mean = 4 .19 )  had the highest mean scores, 
followed by learning evaluation (Mean = 4.18) , curriculum and development (Mean = 4.17) , 
learning media and resources (Mean = 4.10), collaboration with the community (Mean = 4.00), 
research for learning development (Mean = 3.88) and personnel development (Mean = 3.85) 
respectively. 3) The roles of school administrators (Xt) was related to student-centered learning 
process of schools (Yt) (r = .235) The highest correlated were: human skills (X2) with learning 
media and resources (Y2) with positively correlated at moderate level (r = .327), the statistically 
significant at .01 level. The least correlated were human skills (X2) with learning evaluation (Y3) 
with positively correlated at low level (r = .241), the statistically significant at .01 level. 
 

Keywords: Roles of School Administrators, Student-Centered Learning Process 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ความในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมพุทธศักราช 2545 ได้ก าหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนในหมวด 4 
มาตรา 22-30 มีนัยตามสาระที่ก าหนดว่า 
สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาโดยยึดหลักให้
ผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนรูแ้ละพฒันา
ตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการเรียนรู ้จึงต้องส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนตามศกัยภาพ มีสาระ
การเรียนรูท้ี่ครอบคลุมความรู ้คุณธรรม และ
กระบวนการเรียนรู ้ที่มุ่ ง เน้นการฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การผสมผสานสาระความรู ้
การบูรณาการคุณธรรม ค่านิยมในทุกวิชา พึง
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียน 
แหล่งเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมีกลไกส าคัญคือ ให้ใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการเรียนรู ้และในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงาน การประสาน
สัมพันธ์กับทุกฝ่ายในชุมชนเพื่อการเรียนรู ้
ร่วมกันระหว่างครูและผูเ้รียน โดยมีเป้าหมาย
ส า คั ญ ท่ี ผู้ เ รี ย น ค ว ร มี ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ แ ล ะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระส าคัญตาม
ความในมาตราดงักล่าวสื่อความไดว้่าหากการ
จัดการศึกษาของครูมีการปฏิบัติตามแนวทาง
ดงักลา่วไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แลว้ คงไม่มีค ากล่าวที่ว่า ระบบการศึกษาไทย
และการวิจัยไทยตกอยู่ในภาวะลอกเลียนและ
พึ่งพาแหล่งความรู้ และนิยมการเรียนรู ้จาก
แหล่งภายนอกมากกว่า (นรินทร ์สังข์รักษา , 

2551) เพราะครูคือกลไกส าคัญของการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและพฒันา
ทกัษะการวิจยั การเผยแพรเ่ทคนิคการเรียนการ
ส อ น ที่ มี จุ ด มุ่ ง เ น้ น ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด  แ ล ะ
ความสามารถเชิงวิชาการให้กับบุคลากรใน
โรงเรียน จึงเป็นเรื่องที่ทกุฝ่ายตอ้งตระหนกั และ
รว่มมือกนั (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 
2553) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรีมีทั้งสิน้ 11 โรงเรียนเปิดสอนใน
ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย แต่ละโรงเรียนมีจ านวนนกัเรียนมากนอ้ย
แตกต่างกนัออกไปปัญหาที่พบมีหลายดา้นเช่น 
ผูป้กครองยา้ยโรงเรียน เด็กนกัเรียนขาดเรยีนไม่
สนใจเรียนเท่าที่ควร ความคิดเห็นและแนว
ทางการจัดการเรียนระหว่างผู้บริหารและครู
บางครั้งขัดแย้งกัน ครูได้รับหมอบหมายงาน
มากท าใหส้อนไดไ้ม่เต็มที่ ผูป้กครองไม่ค่อยมี
การติดต่อกับผู้บริหารโรงเรียน ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่
คาดหวังไว ้ปัญหาดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้บริหารโรงเรียนตอ้งมีบทบาทในการจัดการ
เรียนสอนโดยการมุ่งเน้นไปที่เด็กนักเรียนเป็น
อันดับแรก ๆ เพื่อใหน้ักเรียนมีความสุขในการ
เรียนและอยากมาเรียนมากขึน้  จะเห็นได้ว่า
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษานั้นส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการจัดกระบวนการเรียนรู ้ที่ เน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคัญ เพราะเป็นผูน้  านโยบายของ
รฐัมาสานต่อใหไ้ปสู่เป้าหมาย เป็นผู้น  าในการ
วางแผน วางแนวทางในการส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู ้การพฒันาการเรียนการสอน และเป็นผู้
ส่ ง เสริมให้ค รูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัย
เรื่อง บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาที่สมัพนัธ์
กับการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคัญของโรงเรียน สังกัดองคก์ารบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี  เพื่อน าผลจากการวิจัยไปใช้
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคัญของโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึน้ 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1 . เพื่ อศึกษาบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน สงักดัองคก์ารบริหาร
สว่นจงัหวดัชลบรุี 

2. เพื่อศึกษาการจดักระบวนการเรียนรู ้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้บริหารโรงเรียน 
สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัด
กระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของ
โรงเรยีน สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื ้อหา การวิจัยครั้งนี ้  
มุ่งศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากับ
การจัดกระบวนการเรียนรู ้ที่ เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของโรงเรียน สังกัดองคก์ารบริหารส่วน
จั งหวัดชลบุ รี  โ ดยบทบาทของผู้บ ริ ห า ร
สถานศกึษา ใชต้ามแนวคิดของ Robert (1995) 

ใน  3  ด้าน  ได้แก่  1 )  ทักษะด้าน เทคนิ ค 
( Technical Skills) 2 )  ทั ก ษ ะ ด้ า น มนุ ษ ย์  
(Human Skills) 3 )  ทั ก ษ ะ ด้ า น ม โ น ภ าพ 
(Imaginative Skills) และการจัดกระบวนการ
เรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ ใช้แนวคิดตาม
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ, 2542) มี 7 ด้าน ได้แก่ 1) การจัด
กระบวนการเรียนรู ้2) สื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู ้ 3) การประเมินผลการเรียนรู ้  
4 )  ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ ก า รพัฒน าหลั ก สู ต ร  
5) การสรา้งความร่วมมือกบัชุมชน 6) การวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ และ 7) การพัฒนา
บคุลากร 

ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ประชากรที่
ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครูที่ปฏิบตัิงานใน
โรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
ปีการศกึษา 2560 ที่เปิดสอนในระดบัอนบุาลถึง
ชัน้มธัยมศกึษา รวมทัง้สิน้ 352 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
ครูที่ปฏิบตัิงานในโรงเรยีน สงักดัองคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2560 ในระดับ
อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา โดยการก าหนด
ขนาดกลุม่ตวัอย่างดว้ยตารางก าหนดขนาดของ 
Krejcie and Morgan (1970) แล้วด าเนินการ
สุม่ชัน้ภมูิ และสุม่แบบง่าย (Stratified Random 
Sampling) จ านวนทัง้สิน้ 186 คน 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม 

บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษา จ าแนก
เป็น 

 การจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียน 
เป็นส าคญั จ าแนกเป็น 
1. การจดักระบวนการเรียนรู ้ 
2. สื่อการเรียนการสอนและแหลง่เรยีนรู ้ 
3. การประเมนิผลการเรยีนรู ้ 
4. การสรา้งและการพฒันาหลกัสตูร  
5. การสรา้งความรว่มมือกบัชมุชน  
6. การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู ้ 
7. การพฒันาบคุลากร 

1. ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical Skills)   
2. ทกัษะดา้นมนษุย ์(Human Skills)  
3. ทกัษะดา้นมโนภาพ (Imaginative Skills)  

 
 
 
 
 

แผนภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 4.27) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ทกัษะ

ด้านเทคนิค (Technical Skills) (�̅� = 4.31) 
รองลงมาคือทกัษะดา้นมนุษย ์(Human Skills) 

(�̅� = 4 . 2 6 )  แ ล ะ ทั ก ษ ะ ด้ า น ม โ น ภ า พ 

( Imaginative Skills) (�̅� = 4.24) ตามล าดับ 
เ ม่ือพิจารณาเ ป็นรายด้าน  สามารถส รุป
ผลการวิจยัไดด้งันี ้

1.1 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ใน
ทักษะดา้นเทคนิค (Technical Skills) โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.31) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่าขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ จดัล าดบั

ความส าคัญของกิจกรรมต่าง ๆ (�̅� = 4.38) 

และขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุคือ สามารถท าหนา้ที่
ประธานในที่ประชุมครูได้อย่างเรียบร้อย  

(�̅� = 4.17) 
1.2 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

สังกัดองค์การบริหารส่ วนจังหวัดชลบุ รี   
ในทักษะดา้นมนุษย ์(Human Skills) โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.26) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ ประพฤติ

ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูผูส้อน (�̅� = 4.39) 
และข้อที่ มีค่าเฉลี่ยต ่ าสุดคือ ให้ค าปรึกษา 

ค าแนะน า เพื่อความกา้วหนา้แก่ครู (�̅� = 4.14) 
1.3 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ใน
ทั กษะด้า นม โนภาพ  ( Imaginative Skills) 

โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( �̅� = 4.24) เ ม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ
คือ น าความรูแ้ละวิธีการที่หลากหลายมาช่วย
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ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ (�̅� = 4.41) และขอ้ที่มีค่าเฉลี่ย
ต ่าสุดคือ ก าหนดขอบข่ายงานโดยบริหารงาน
ตามภารกิจ ทั้ง 4 งานของโรงเรียนได้อย่าง

เหมาะสม (�̅� = 4.05) 
2. การจัดกระบวนการเรียนรู ้ที่ เน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การ

จดักระบวนการเรียนรู ้(�̅� = 4.19) มีค่าเฉลี่ยสงู
ที่สุด รองลงมาคือ การประเมินผลการเรียนรู ้ 

(�̅� = 4.18) การสรา้งและการพัฒนาหลกัสตูร  

(�̅� = 4.17) สื่อการเรียนการสอนและแหล่ง

เรียนรู ้(�̅� = 4.10) การสรา้งความร่วมมือกับ

ชุมชน (�̅� = 4.00) การวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู ้(�̅� = 3.88) และการพัฒนาบุคลากร  

(�̅� = 3.85) ตามล าดบั 
2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี มีการจดักระบวนการ
เรียนรู ้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู ้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

( �̅� =  4 . 1 9 )  ข้ อ ที่ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย สู ง สุ ด คื อ  
จดัสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

(�̅� = 4.27)  และข้อที่ มีค่า เฉลี่ ยต ่ าสุดคือ 
ส่งเสริมใหค้รูท าแผนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็น

ส าคญั (�̅� = 4.06) 
2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี มีการจดักระบวนการ
เรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดา้นสื่อการเรียน
การสอนและแหล่งเรียนรู ้โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.10) ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
สนับสนุน ส่งเสริมใหค้รูสรา้งสื่อการเรียนการ

สอนที่เหมาะกบันกัเรียน (�̅� = 4.24) และขอ้ที่
มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุคือ จดัหาสื่อการเรียนการสอน

ที่ทนัสมยั (�̅� = 3.99) 
2.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี มีการจดักระบวนการ
เ รี ยน รู ้ที่ เ น้นผู้ เ รี ยน เ ป็นส าคัญ  ด้านการ
ประเมินผลการเรียนรู ้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

(�̅� = 4.18) ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ เปิดโอกาส

ใหน้กัเรยีนประเมินตนเองและเพื่อน (�̅� = 4.30) 
และข้อที่ มีค่ า เฉลี่ ยต ่ าสุดคือ  จัดให้มีการ

ประเมินผลการเรยีนของนกัเรยีน (�̅� = 4.06) 
2.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี มีการจดักระบวนการ
เรียนรูท้ี่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการสรา้ง
และการพัฒนาหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.17) ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ จดัท า
แผนการเรียนตามความสนใจ ความสามารถ 

และความถนดัของผูเ้รียน (�̅� = 4.25) และขอ้ที่
มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือ ติดตามผลการใชแ้ผนการ

เรียน เพื่อปรบัปรุงและพฒันา (�̅� = 4.12) 
2.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี มีการจดักระบวนการ
เรียนรูท้ี่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการสรา้ง
ความรว่มมือกบัชมุชน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

(�̅� = 4.00) ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ มีส่วนรว่ม

ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน (�̅� = 4.09) และ
ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือ ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วน

รว่มในกิจกรรมของโรงเรยีน (�̅� = 3.95) 
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2.6 ผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี มีการจดักระบวนการ
เรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดา้นการวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(�̅� = 3.88) ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ ส่งเสริมให้

ครูท าการวิจยัในชัน้เรียน (�̅� = 3.90) และขอ้ที่
มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือ น าผลการวิจัยมาพัฒนา

โรงเรยีน (�̅� = 3.84) 
2.7 ผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี มีการจดักระบวนการ
เรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดา้นการพัฒนา

บุคลากรโดยรวม (�̅� = 3.85) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ส่งเสริมใหค้รูแสวงหาความรูใ้หม่ ๆ 

ตลอดเวลา (�̅� = 3.90) และข้อที่ มีค่าเฉลี่ย
ต ่าสดุคือ จดัหาเอกสาร งานวิจยัเก่ียวกบัการจดั
กระบวนการเรียนรู ้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เผยแพรใ่หแ้ก่ครู (�̅� = 3.78) 
3. บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักัด

อ ง ค์ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด ช ลบุ รี  ( Xt)  
มีความสมัพนัธก์ับการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้บริหารโรงเรี ยน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (Yt)  
(r = .235) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
คู่ที่ มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ บทบาทของ
ผู้บ ริหา รสถานศึกษา  ทักษะด้านมนุษย์ 
(Human Skills) (X2) กับการจัดกระบวนการ
เรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดา้นสื่อการเรียน
การสอนและแหล่งเรียนรู ้(Y2) มีความสมัพนัธ์
กนัทางบวกในระดบัปานกลาง (r = .327) อย่าง
มี นั ย ส า คัญทา งสถิ ติ ที่ ร ะ ดับ  . 0 1  คู่ ที่ มี
ความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ บทบาทของ

ผู้บ ริหา รสถานศึกษา  ทักษะด้านมนุษย์ 
(Human Skills) (X2) กับการจัดกระบวนการ
เ รี ยน รู ้ที่ เ น้นผู้ เ รี ยน เ ป็นส าคัญ  ด้านการ
ประเมินผลการเรียนรู ้(Y3) มีความสมัพันธ์กัน
ทางบวกในระดับต ่ า  ( r = .241)  อย่ า ง มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
อภปิรายผล 

1. บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากผูบ้รหิาร
สถานศกึษาในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ชลบุรี  เป็นผู้ที่ มีภาวะผู้น  าสูง คือ เป็นผู้ที่ มี
ความรูค้วามสามารถ และรูบ้ทบาทของตนเอง
เป็นอย่างดี จึงสามารถท าใหก้ารบริหารจดัการ
สถานศกึษาในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ชลบุรีด  า เนินไปสู่ เป้าหมายที่ ตั้ง ไว้ได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คาวี  เจริญจิตต์ 
(2557) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์
ร ะหว่ า งทักษะกา รบริ ห า รของผู้บ ริ ห า ร
สถานศึกษากับการบริหา รวิ ชากา รของ
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาระยอง ผลการศกึษาพบว่า ทกัษะ
การบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยภาพรวม
และเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับ
จากมากไปนอ้ย 3 อันดับแรก คือ ทักษะดา้น
มนุษยสัมพันธ์ ทักษะด้านความคิดรวบยอด
และทกัษะดา้นเทคนิควิธี ตามล าดบั และ การ
บริหารวิชาการของสถานศึกษาตามความ
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คิดเห็นของครูผูส้อน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยภาพรวม
และเป็นรายดา้นอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
จากมากไปนอ้ย 3 อันดับแรก คือ การพัฒนา
หรือด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการ
พฒันาสาระหลกัสตูรทอ้งถิ่น การวางแผนงาน
ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การพัฒนา และส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู ้และ
การพฒันากระบวนการเรียนรู ้ตามล าดบั 

2. การจัดกระบวนการเรียนรู ้ที่ เน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคัญของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด
องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัชลบรุีโรงเรียน สงักดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากผูบ้รหิาร
สถานศึกษา สงักัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด
ชลบรุี ตระหนกัดีว่าการเรียนรูต้อ้งท าใหเ้กิดกบั
ผูเ้รียนมากที่สดุ รวมไปจนถึงรูว้ิธีด  าเนินการคือ 
ใหเ้สรีภาพแก่ผูเ้รียนในการบรรลเุป็นผูมี้ปัญญา 
ด้ ว ย ก า ร เ รี ย น รู ้ ด้ ว ย ต น เ อ ง  โ ด ย ผ่ า น
ประสบการณ์ตรง เช่น ประสบการณ์ในการ
แกปั้ญหา การเรียนการสอนตอ้งมีการพัฒนา
และกระตุน้สติปัญญาใหมี้ความสามารถในการ
ใชเ้หตผุล รูจ้กัคิดวิเคราะห ์และใชศ้กัยภาพของ
ตนไดอ้ย่างเต็มที่ สามารถปรบัตนใหป้ระสาน
กับสภาพแวดลอ้ม ทั้งที่เป็นมนุษย ์ธรรมชาติ 
และความเจริญทางเทคโนโลยี เป็นการศกึษาที่
พัฒนาคนใหมี้ชีวิตครบ 4 ดา้น คือ ภาวิตกาย 
หมายถึง กายที่ เจริญแล้วหรือพัฒนาแล้ว มี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายได้
อย่างดี ภาวิตศีล หมายถึง มีศีลที่เจรญิแลว้หรอื

พฒันาแลว้ มีพฤติกรรมทางสงัคมที่พฒันาแลว้ 
ด ารงอยู่ในวินัย ก่อสนัติสขุ ภาวิตจิต หมายถึง 
มีจิตใจที่เจริญแลว้หรือพัฒนาแลว้ มีปัญญาที่
เป็นอิสระจากการครอบง าของกิเลส รูเ้ขา้ใจและ
เห็นสิ่งทัง้หลายตามความเป็นจริง รูเ้ท่าทนั จน
มีความเป็นอิสระโดยสมบูรณ ์ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ปิยวรรณ  เพชรภา (2551) ที่ศกึษา
เรื่อง การบริหารการจดัการเรียนการสอนที่เนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคัญของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ผลการศึกษาพบว่า  โดย
ภาพรวมข้าราชการค รู มีความคิดเห็นว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ทุกดา้นมี
ระดับการด าเนินการอยู่ในระดับมาก ดา้นที่มี
ระดับการด าเนินการมาก 3 อันดับแรก ไดแ้ก่ 
ดา้นการวางแผน รองลงมาคือ ดา้นการจดัการ 
และด้านการน า  ตามล าดับ  ส่วนด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุดคือ ดา้นการควบคุม โดยให้
เ ห ตุ ผ ล ว่ า  โ ด ย ภ าพ ร ว ม แ ล้ ว ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษามีการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนีอ้าจเนื่องจาก ปัจจุบันเป็นยุคปฏิรูปการ
เรียนรู ้สถานศึกษาทกุแห่งไดร้บันโยบายในการ
จดัการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มาตรฐาน
ในการจัดการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ
เหมือนกัน ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งการจัดการศึกษาตาม
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 
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2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 
ไดก้ล่าวถึงหลกัการจดัการศึกษาที่สถานศึกษา
ทกุแห่ง ทกุรูปแบบ ตอ้งยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนทกุคน
มีความสามารถในการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง
ได้และ ถื อว่ า ผู้ เ รี ยน มี ความส า คัญที่ สุ ด 
กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ มีกระบวนการที่เป็นระบบ มีบุคคล
และหน่ ว ย ง านที่ รับ ผิ ด ชอบ เ ข้ า ม า ร่ ว ม
ด าเนินการ มีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา มีมาตรฐานและดัชนีชีว้ัดคุณภาพ
การศกึษาและการบรหิารจดัการที่ชดัเจน จึงท า
ให้สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินงาน
ต่าง  ๆ ที่ สอดคล้องกับนโยบายในการจัด
การศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ 

3 . บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์กับการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่เป็น
เช่นนี ้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ให้
ความส าคญักับการจัดการเรียนการสอนที่เนน้
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการจัดการเรียนการ
สอนที่ เน้นให้ผู้เ รียนสร้างความรู้ใหม่และ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทาง
ปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทาง
สังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมี
ปฏิสมัพนัธแ์ละมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถ
น าความรูไ้ปประยกุตใ์ชไ้ด ้โดยผูส้อนมีบทบาท
เป็นผูอ้  านวยความสะดวกจดัประสบการณก์าร
เรียนรูใ้หผู้เ้รียน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 

อไุรลกัษณ ์ วิบลูยธ์นมาศ (2555) ที่ศึกษาเรื่อง 
บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสริม
การจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  พบว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสริม
การจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและราย
ดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ
คือ ดา้นการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ 
ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนการ
สอน และดา้นที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุคือ ดา้นสื่อการ
เรียนการสอน  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้
1 .1  ผู้บ ริหารควร มีทางในการ

ก าหนดขอบข่ายงานโดยบรหิารงานตามภารกิจ 
ทั้ง 4 งานของโรงเรียนได้อย่างชัดเจนและ
เหมาะสม 

1.2 ผูบ้ริหารควรกระตุน้ ส่งเสริมให้
ครูท าการวิจัยในชั้นเรียนมากยิ่งขึน้ เพื่อน า
ผลการวิจยัมาพฒันาการบรหิารโรงเรียน 

1.3 ผู้บริหารควรส่ง เสริมให้ค รู
แสวงหาความรูใ้หม่ ๆ ตลอดเวลาเพื่อประโยชน์
สงูสดุแก่นกัเรยีน 

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1 ควรวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับ

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 
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สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อให้
ได้ข้อมลูเชิงลกึและมีความถกูต้องแม่นย า 

2.2 ควรวิจัยความพึงพอใจของครู
ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็น

ส าคัญของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชลบรีุ 
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