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บทคัดยอ 

บทความนี้มุงศึกษาเพ่ือหาบทสรุปจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับคนในสังคม โดยเฉพาะสังคมของวง

การศึกษา โดยการสนทนากับผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน และจากการสังเคราะหบทความ กรณีศึกษาท่ีเก่ียวของ

กับจริยธรรม พบวา จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับคนในสังคมควรเปนจริยธรรมท่ีกอใหเกิดความผาสุกแกคน

จํานวนมากท่ีสุดเปนท่ีตั้งและคนเราเม่ือมีการศึกษาดีข้ึนแลวยอมจะไมมองเพียงแคสิ่งเฉพาะหนาคนยิ่ง

ฉลาดข้ึนเทาไรก็ยิ่งหวังผลในระยะยาวฉะนั้นการอบรมใหคนมุงหนาทํากิจกรรมท่ีเพ่ิมพูนผลประโยชน

สวนรวมกอน แลวผลประโยชนสวนตัวจะตามมาเอง และไดผลดีกวาท่ีตางคนตางมุงหาผลประโยชนของ

ตนเอง (พระราชวรมุนี, ประยูร ธมมจิตฺโต, 2559) 

คําสําคัญ: จริยธรรม, ในสังคม 
 

ABSTRACT 

This article aims to find a summary of ethics suitable for people in society. 

Especially the society of educational circles. By conversing with 5 experts and from the 

synthesis of the article,case studies related to ethics. Found that; ethics suitable for 

people in society. Should be ethics that bring happiness to the greatest number of 

people,  when people have better educated, they wouldn't just look at things.Smarter the 

person, the longer outcome. Therefore, training for people to head towards activities that 

increase public interest first. Then personal benefits will follow. And get better results 

than each and every one looking for oneself own benefits (PhraRatchaworamuni, 

PrayoonThammajittato, 2016) 

Keywords: Ethics, In Society 
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 ในสังคมปจจุบันกระแสทางความคิดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไดถูกนําไปใชกับหลายเรื่องหลายมิติใน

สังคมไทยเชนกรณีเหตุการณทางการเมืองการปกครองการศาสนาการศึกษาการบริหารท่ัวไปหรือแมแต

กระท่ังในเรื่องการประพฤติปฏิบัติของปจเจกชนจําเปนตองเขาใจความหมายแนวคิดหรือทฤษฎีของคําวา 

“คุณธรรม” และ “จริยธรรม” ท้ังในวิถีไทยและวิถีสากลอยางถองแทจนสามารถนํามาปรับใชกับเรื่องราว

และมิติตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม (วีระ วงศสรรค, 2561) เปนพลังสําคัญท่ีจะขับเคลื่อน

สังคมไทยในอนาคตซ่ึงจะตองไดรับการปลูกฝงความคิดและทัศนคติดานคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแตวัยเด็ก

เพ่ือเจริญงอกงามเปนเมล็ดพันธแหงคุณธรรมจริยธรรมท่ีจะเผยแพรในสังคมไทยตอไปสวนการปลุกนั้นใช

กับผูใหญท่ีบางครั้งไดหลงลืมละเลยการนําจริยธรรมมาใชในการประพฤติปฏิบัติใหเกิดการระลึกนึกถึง

ตระหนักถึงความสําคัญและนําจริยธรรมกลับมาใชในการดํารงตนเปนตัวอยางทีดีแกเยาวชนตอไป ดังท่ีทาน

ศาสตราจารยธานินทรกรัยวิเชียรไดเคยยกตัวอยางใหเห็นวาสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหประเทศอังกฤษสามารถดํารง

มาตรฐานดานจริยธรรมท่ีสูงสงเอาไวไดตลอดมาคือชาวอังกฤษไดรับการปลูกฝงคติธรรมมาตั้งแตเด็กและถือ

วาเปนผูท่ีมี“Integrity” หมายถึงการยึดม่ันในสิ่งทีถูกตองและชอบธรรมอีกท้ังเปนท่ีรวมของความถูกตอง

ท้ังหลายท้ังปวงท่ีนาจะเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับการฝกอบรมจริยธรรมใหแกเยาวชนท่ัวไปในสังคมไทยใหมี

คติธรรมรวม12ประการไดแก 1.สัจจะพูดความจริง (Truth) 2. ความซ่ือสัตยสุจริต (Honesty) 3. ความ

ระลึกในหนาท่ี(Sense of Duty) 4. ความอดกลั้น (Patience) 5. ความเปนธรรม (Fair Play) 6. ความเอา

ใจเขามาใสใจเรา(Consideration for Others) 7. เมตตาธรรม (Kindness) 8. ความกตัญูกตเวที 

(Gratitude) 9. ความสุภาพนุมนวล (Politeness) 10. ความคารวะตอผูมีอาวุโส (Respect for Elders) 

11. รักษาคําพูด (Promise) 12. จิตสํานึกสาธารณะเสียสละเพ่ือสวนรวม (Public Conscience)  

 “จริยธรรม”มักมีการพูดถึงและนําไปใชในความหมายท่ีแยกกันไมออกบางครั้งก็เรียกควบกันไป

เปน คุณธรรมจริยธรรม อีกท้ังเรื่องท่ีคนในสังคมไทยปจจุบันนี้นิยมนํามาเปนประเด็นในการพูดคุยกันมาก 

คือ คุณธรรมและจริยธรรมในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากการเมืองการปกครองมีความเก่ียวของกับ

การดําเนินชีวิตของมนุษย ดังนั้นคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคม จึงมีบทบาทสําคัญกับระบบ

การเมืองการปกครองท่ีสังคมนั้นใชคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลท่ีพึงมีตอสังคม จึงหมายถึง การมีคุณ

งามความดีในการทําหนาท่ีพลเมืองของสังคมประชาธิปไตย ความสําคัญของประเด็นนี้อยูท่ีการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีดี ไมใชข้ึนอยูกับการมีผูปกครองทีดีมีคุณธรรมการทําหนาท่ีใหบริการ

ประชาชนบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชนเทานั้น แตยังข้ึนอยูกับการทําหนาท่ีตอประเทศชาติของ

ประชาชนดวย คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลทีมีตอสังคมในสังคมประชาธิปไตย ประกอบดวยการมี

รูปแบบความคิดสรางสรรคทางบวกในการแสดงบทบาทอยางแข็งขันในการรวมพัฒนาและแกไขปญหาของ

สังคมเชนการมีสวนรวมในการตัดสินใจประเด็นสาธารณะอยางแข็งขันในการกระทําเพ่ือสวนรวมดวยความ

เต็มใจการสนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนรวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของ

บานเมืองหรือเคารพในกฎกติกาของสังคมและการติดตามตรวจสอบการทํางานของผูบริหารและหนวยงาน

ของรัฐ 



3 

 
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

ท้ังนี้การมีบทบาทดังกลาวหากทําโดยขาดคุณธรรมจริยธรรมก็จะกอใหเกิดความวุนวายเดือดรอน

และทําใหเกิดความแตกแยกในสังคมจนถึงการลมลางระบบการเมืองการปกครองกลายเปนอนาธิปไตยแทน

ประชาธิปไตยไดบางกรณีก็อาจกลายเปนเครื่องมือของคนท่ีไมหวังดีตอประเทศชาติ 

คุณธรรม (Morality/Virtue) และจริยธรรม (Ethics) เปนคําศัพททีมีความหมาย ใกลเคียงกัน

ท้ังในภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามทีบัญญัติไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 

“คุณธรรม” หมายถึง สภาพคุณงามความดีเปนสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ

ซ่ึงสามารถแยกออกเปน 2 ความหมายคือ 1. ความประพฤติดีงามเพ่ือประโยชนสุขแกตนและสังคมซ่ึงมี

พ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนาคานิยมทางวัฒนธรรมประเพณีหลักกฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพ

และ 2. การรูจักไตรตรองวาอะไรควรทําไมควรทําและอาจกลาวไดวาคุณธรรมคือจริยธรรมแตละขอท่ีนํามา

ปฏิบัติจนเปนนิสัย; เปนคนซ่ือสัตยเสียสละอดทนมีความรับผิดชอบ ฯลฯ 

“จริยธรรม” แปลวาธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติศีลธรรมกฎศีลธรรมซ่ึงก็คือกฎเกณฑความ

ประพฤติของมนุษยซ่ึงเกิดข้ึนจากธรรมชาติของมนุษยความเปนผูมีปญญาและเหตุผลทําใหมนุษยมีมโน

ธรรมรูจักแยกแยะความถูกผิดควรไมควรโดยจริยธรรมมีลักษณะ 4 ประการ ไดแก 1. การตัดสินทาง

จริยธรรม (Moral Judgement) ดวยหลักการของตนเอง 2. หลักการของจริยธรรมและการตัดสินตกลงใจ

เปนความสัมพันธทีเกิดข้ึนในตัวบุคคลกอนทีจะปฏิบัติการ 3. หลักการทางจริยธรรมเปนหลักการสากลที

บุคคลใชตัดสินใจในการกระทําสิ่งตางๆ 4. ทัศนะเก่ียวกับจริยธรรมไดมาจากความคิดของบุคคลหรืออุดม

คติของสังคมจนเกิดเปนทัศนะในการดํารงชีวิตของตนและสังคมท่ีตนอาศัยอยู (กรมการศาสนา, 2543) 

นอกจากนี้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2550 ได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให “คุณธรรม” หมายถึงสิ่งทีมีคุณคามีประโยชนเปนความดีงามเปน

มโนธรรมเปนเครื่องประคับประคองใจใหเกลียดความชั่วกลัวบาปใฝความดีเปนเครื่องกระตุนผลักดันใหเกิด

ความรูสึกรับผิดชอบเกิดจิตสํานึกทีดีมีความสงบเย็นภายในเปนสิ่งท่ีตองปลูกฝงเพ่ือใหเกิดข้ึนและเหมาะสม

กับความตองการในสังคมไทยและ “จริยธรรม” ก็หมายถึงกรอบหรือแนวทางอันดีงามท่ีพึงปฏิบัติซ่ึง

กําหนดไวสําหรับสังคมเพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยงดงาม มีความสงบรมเย็นเปนสุขความรัก

สามัคคีม่ันคงและปลอดภัยในการดํารงชีวิต 

 “โสเครตีส” (Socrates) มีความเห็นวาจริยธรรมคุณธรรมท่ีแทจริงมีคุณคาภายในตัวเอง คือทํา

ใหผูครอบครองความดีเปนมนุษยท่ีสมบูรณและ “เพลโต” แนะวาจริยธรรมคุณธรรมตองตั้งอยูบนความรูสิ่ง

ท่ียึดถือวาเปนคุณธรรมเชนความกลาหาญความพอดีความยุติธรรมและศาสนกิจจะไมเปนคุณธรรมหากสิ่ง

ตาง ๆ ไมมีความรูเปนสวนประกอบท่ีสําคัญสังคมท่ีคนในสังคมไมมีคุณธรรมจริยธรรมก็จะเปนสังคมไร

ระเบียบมีการเบียดเบียนละเมิดและขัดแยงกันดังนั้น “คุณธรรมจริยธรรมระดับบุคคล” จึงหมายถึงสภาพ

คุณงามความดีท่ีเปนประโยชนของปจเจกบุคคลมีความสําคัญตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

เนื่องจากหลักการอิสรภาพเสรีภาพและความเสมอภาพของประชาธิปไตยมีความเสี่ยงตอการทําใหเกิดความ

เหลื่อมล้ําในสังคมถาสมาชิกในสังคมขาดคุณธรรม ในสองสวนคือ “การมีคุณสมบัติของมนุษยท่ีดี” และ 

“การเปนประชาชนท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย” 
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“การเปนประชาชนท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย” เปนลักษณะเฉพาะและเปนเรื่องจําเปนสําหรับ

ประชาชนท่ีตองมีคุณธรรมจริยธรรมแตกตางไปจากสังคมในระบอบการปกครองอ่ืนซ่ึงอาจเรียกไดวาเปน

คุณลักษณะทางจิตของบุคคลตองสอดคลองกับการพิทักษความเปนอิสรภาพเสรีภาพและเสมอภาพของ

ตนเองไปพรอมกับการเคารพในอิสรภาพเสรีภาพและเสมอภาพของคนอ่ืนดวยไดแกการเคารพในสิทธิศักดิ

ศรีของมนุษยโดยเทาเทียมกัน, การยอมรับความแตกตางทางความคิด  มีความเคารพสิทธิในการแสดงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน, การตระหนักและแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะตระหนักในหนาท่ีของพลเมืองท่ีมีตอ

สวนรวมการเห็นแกประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตนหรือบุคคลหากบุคคลคํานึงถึงแตสิทธิ

เสรีภาพของตนเองโดยไมสนใจสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืนก็จะมีความเห็นแกตัวยิ่งถามีโอกาสพัฒนาข้ึนเปน

ผูปกครองก็จะกลายเปนผูปกครองท่ีเผด็จการ 

“การมีคุณสมบัติของมนุษยท่ีดี” เปนคุณสมบัติรวมของนานาศาสนาท่ีกลาวถึงความดีท่ีพึงมีในตัว

บุคคลอาทิความซ่ือสัตยการทําความดีความเมตตาการยึดม่ันในหลักธรรมปฏิบัติตามหลักศาสนาและการ

เปนคนดีในสังคมฉะนั้นหากจะมีการอธิบายถึง “คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลท่ีพึงมีตอสังคมในสังคม

ประชาธิปไตย” ก็จะหมายถึงการมีคุณงามความดีในการทําหนาท่ีพลเมืองของสังคมประชาธิปไตย

ความสําคัญของประเด็นนี้อยู ท่ีการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีดีมิใชข้ึนอยูกับการมี

ผูปกครองท่ีดีมีคุณธรรมหรือการทําหนาท่ีใหบริการประชาชนบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชนเทานั้นแต

จะตองข้ึนอยูกับการทําหนาท่ีตอประเทศชาติของประชาชนดวยดังนั้นคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลท่ีมี

ตอสังคมในระบอบประชาธิปไตยจึงตองประกอบดวยการมีรูปแบบความคิดสรางสรรคทางบวกในการแสดง

บทบาทอยางแข็งขันในการรวมพัฒนาและแกไขปญหาของสังคมในประเด็นสาธารณะอยางแข็งขันการมี

สวนรวมในการกระทําเพ่ือสวนรวมดวยความเต็มใจการสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชนการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบานเมืองเคารพในกฎกติกาของสังคม (สมปรารถนา นามขาน, 2561) และการ

ติดตามตรวจสอบการทํางานของผูบริหารและหนวยงานของรัฐ 

  

จริยธรรมในสังคมประชาธิปไตย   

 ไมเคิลกรอส (Michael Gross) ใน Ethics and Activism: The Theory and Practice of 

Political Morality มีความเชื่อวาความม่ันคงของประชาธิปไตยมีพ้ืนฐานอยูบนจริยธรรมและการ

ดําเนินการของจิตเม่ือรัฐทําผิดพลาดมันข้ึนอยูกับการดําเนินการแกไขโดยพลเมืองท่ีใชอารมณความรูสึกเชิง

ศีลธรรมจรรยานําพวกเขาไปสูการรูและแกไขความผิดแตความรูสึกเชิงศีลธรรมจรรยาท่ีวานี้ยังคงมีปญหาท่ี

การตีความแตฮาเบอรมาส (Haber Mas)และจอหนดิวอ้ี (John Dewey) เนนเรื่องความยุติธรรมตองเปน

หลักการอันดับแรกของการเมือง ไดนิยามความยุติธรรมทีแตกตางกันออกไปเชนผลประโยชนความเปน

ธรรมหรือการบรรยายเชิงจริยธรรมแตแนวความคิดหลักก็คือความยุติธรรมคําเหลานี้ถูกใชในการออกแบบ

เพ่ือบูชาหลักการพ้ืนฐานของความเปนอิสระความมีเกียรติและความเปนปจเจกชน การกระทําทางการเมือง

ในฐานะผลผลิตของความจําเปนในประวัติศาสตรแตวัตถุประสงคของการกระทํานั้นไมแตกตางกันนั่นคือ

การปกปองความยุติธรรมเพียงแตรูปแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบางในชวงเวลาตาง ๆ กิจกรรมทาง
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยถูกกําหนดใหทําหนาท่ีปกปองความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางจริยธรรม

ของประชาธิปไตยคุมครองอิสรภาพทางการเมืองและไดไววางใจใหใชจุดยืนทางจริยธรรมท่ีกําหนดไวในการ

ดําเนินกิจกรรมอยางมีจริยธรรม การเมืองท่ีเขมแข็งตองการมุงใหเกิดความยุติธรรมทางสังคมความเทา

เทียมกันและศักดิ์ศรีของมนุษยงานท่ีเก่ียวของตองถูกกําหนดไวในหนาท่ีดวยความเปนธรรมและหลักการท่ี

เห็นแกประโยชนของผูอ่ืนเปนท่ีตั้งและมีทัศนะชัดเจนเก่ียวกับหลักการทางจริยธรรม รวมท้ังเปนอิสระจาก

ผลประโยชนของการแบงพรรคแบงพวกเปนอิสระจากอิทธิพลทางการเมืองและระมัดระวังอยางเต็มที

เก่ียวกับความไมแนนอนของการเมืองแตจากกรณีศึกษาพบวาปจเจกบุคคลท่ีมีความสามารถทางการเมือง

มากท่ีสุดสวนใหญจะเปนผูท่ีมีจริยธรรมนอยท่ีสุดเชนกรณีการชวยเหลือยิวใหรอดจากการลางเผาพันธุโดย

นาซีผูเขารวมขบวนการตอตานการทําแทงในอเมริกาและขบวนการเรียกรองความสันติในอิสราเอล ลวน

ไมใชเรื่องของคนท่ีมีศีลธรรมจรรยาสูงแตเปนคนท่ีมีความบริสุทธิ์ใจหรือไมมีเลหเหลี่ยมทางศีลธรรมจรรยา

ตางหากท่ีแสดงใหปรากฏถึงความสามารถทางการเมือง 

ลอเรนซโคลเบิรก (Lawrence Kohlberg) ไดศึกษาวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรมตามแนวทฤษฎี

ของพีอาเจตแตโคลเบิรกไดปรับปรุงวิธีวิจัยการวิเคราะหผลรวมและไดวิจัยอยางกวางขวางในประเทศอ่ืนทีมี

วัฒนธรรมตางไปวิธีการวิจัยจะสรางสถานการณสมมติปญหาทางจริยธรรมท่ีผูตอบยากท่ีจะตัดสินใจไดวา 

“ถูก” “ผิด” “ควรทํา” “ไมควรทํา” อยางเด็ดขาดเพราะข้ึนอยูกับองคประกอบหลายอยางการตอบจะ

ข้ึนกับวัยของผูตอบเก่ียวกับความเห็นใจในบทบาทของผูแสดงพฤติกรรมในเรื่องคานิยมความสํานึกในหนาท่ี

ในฐานะเปนสมาชิกของสังคมความยุติธรรมหรือหลักการท่ีตนยึดถือซ่ึงโคลเบิรกใหคําจํากัดความของ 

“จริยธรรม” วาเปนความรูความเขาใจเก่ียวกับความถูกผิดและเกิดข้ึนจากขบวนการทางความคิดอยางมี

เหตุผลซ่ึงตองอาศัยวุฒิภาวะทางปญญา สวนเรื่องพัฒนาการทางจริยธรรมเปนผลมาจากพัฒนาการของ

โครงสรางทางความคิดความเขาใจเก่ียวกับจริยธรรมนอกจากนั้นโคลเบิรกยังพบวาสวนมากการพัฒนาทาง

จริยธรรมของเด็กจะไมถึงข้ันสูงสุดในอายุ 10 ปแตจะมีการพัฒนาข้ึนอีกหลายข้ันจากอายุ 11-25 ป การใช

เหตุผลเพ่ือการตัดสินใจทีจะเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความเจริญของจิตใจของบุคคล

การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมไมไดข้ึนอยูกับกฎเกณฑของสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะแตเปนการใชเหตุผลที

ลึกซ้ึงยากแกการเขาใจยิ่งข้ึนตามลําดับของวุฒิภาวะทางปญญา 

 

จริยธรรมในปจจุบัน 

 ในปจจุบันสังคมกําลังกาวเขาสูยุคท่ีมนุษยกําลังแสวงหาจุดรวมท่ีเหมือนกันและสงวนจุดตาง ๆ ท่ี

ไมเหมือนกันแมตางคนอาจจะมีความเห็นทีแตกตางกันแตก็ยอมรับในคุณคาของกันและกันมีการหารือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยนําจุดรวมทีเหมือนกันมาเสริมสรางอันกอใหเกิดความรวมมือรวมใจกันพัฒนา

ใหกาวหนาตอไปและมองจุดตางไมเหมือนกันดวยการยอมรับในคุณคาบนความหลากหลายไมเวนแมแต

มุมมองตอจริยธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยมองวาจริยธรรมมิไดอยูแตในภาษาหรือขอทีไดบัญญัติไวในคัมภีร

หนึ่งคัมภีรใดหรือในทีหนึ่งทีใดหากแตมีการยอนอานหรือทบทวนมาตรการหรือหลักการทีไดเคยมีการ
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อธิบายถึงจริยธรรมไวท้ังหมดแลวนํามาวิเคราะหประเมินคาดูวาอะไรทียังดีอยูมีคุณคาอยูรื้อฟนนํามาใช

แบบผสมผสานกันเรียกวา “ยอนอานทุกสิ่งและไมละท้ิงสิ่งใด”  

 ดังนั้นกอนท่ีจะกําหนดถึงแนวทางในการสรางจริยธรรมในการทํางานใหเกิดข้ึนไดนั้นจะตองทํา

ความเขาใจใหตรงกันกอนถึงองคประกอบของจริยธรรมในการทํางานท่ีควรจะเปนดังนี้ (พระราชวรมุนี

,ประยูร ธมมจิตฺโต, 2559) 

1. มีความรู/ปญญา อริสโตเทิล (Aristotle) ไดกลาวไววา “จุดหมายของชีวิตอยูท่ีการหาความรู

โดยการถอดสิ่งสากลจากสิ่งเฉพาะหนวยอันเปนการกระทําเพ่ือใหเกิดความกลมกลืนในทุกสิ่งท้ังภายในและ

ภายนอกและเม่ือนั้นจิตของเราก็จะทํางานไดอยางคลองแคลวราบรื่นอันเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนาสูงสุดในชีวิต

โดยตองพยายามศึกษาใหเขาใจตัวเองและสิ่งแวดลอมใหดีท่ีสุด” เชนเดียวกับโสเครติส (Socrates) ท่ีไดกลา

วา “หากวามนุษยไมไดมีความตองการตามธรรมชาติก็ตามแตความรูก็ยังเปนสิ่งสําคัญสําหรับพวกเขาดังนั้น

หากใครท่ีมีความรูเก่ียวกับเรื่องของความดี (Goodness) เขาก็จะไมทําชั่วนั่นเอง”  

2. มีเหตุมีผล คานท (Immanuel Kant) เห็นวา “ในบรรดาสมรรถภาพตาง ๆ ของปญญาไมมี

สมรรถภาพใดสูงกวาเหตุผลดังนั้นการทําใหปญญามีศักยภาพสูงข้ึนจึงอยูทีการฝกใชเหตุผลอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งๆข้ึนความรูอยางอ่ืนทุกอยางมีไวเพ่ือการใชเหตุผลเปนท่ีตั้งอยางไรก็ตามเหตุผลจะทําการ

อะไรไมไดหากรางกายไมอยูสภาพพรอมจึงตองพัฒนาสมรรถภาพอ่ืน ๆ ไปพรอมกันเพ่ือใหกลมกลืนกันไป

ดวย”  

3. ยึดผลประโยชนสวนรวม สจวตมิลล (John Stuart Mill) ไดกลาววา “จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับ

มนุษยนั้นควรเปนจริยธรรมทีกอใหเกิดความผาสุกแกคนจํานวนมากทีสุดเปนทีตั้งและคนเราเม่ือมีการศึกษา

ดีข้ึนแลวยอมจะไมมองเพียงแคสิ่งเฉพาะหนาคนยิ่งฉลาดข้ึนเทาไรก็ยิ่งหวังผลในระยะยาวทุกทีเพราะฉะนั้น

การอบรมใหคนมุงหนาทําการเพ่ิมผลประโยชนสวนรวมเปนทีตั้งโดยหวังวาผลประโยชนสวนตัวจะตามมา

เองจะไดผลมากกวาทีตางคนตางมุงหาผลประโยชนของตนเองโดยลําพัง” ตรงกับในศาสนาพราหมณ-ฮินดู

ท่ีกําหนดวาความรูแจงและเห็นชอบในความคิดทางทีดีคือคิดแตจะสรางคุณประโยชนแกสวนรวมไมเห็นแก

ตัวไมเกียจคราน 

4. ยึดหลักสันโดษ เปนหลักธรรมหนึ่งในพุทธศาสนาซ่ึงหมายถึงความยินดีพอใจในสิ่งทีตนไดในสิ่ง

ทีตนมียถาลาภสันโดษคือยินดีพอใจในผลตอบแทนหลังจากไดทํางานเต็มกําลังสามารถไมวาไดมากหรือนอย

ก็พอใจเทาทีได, หรือยินดีพอใจทํางานท่ีสุจริตอันเปนหนาท่ีจนเต็มกําลังความรูความสามารถหนักเอาเบาสู

พากเพียรพยายามร่ําไปมีความรับผิดชอบในงานท่ีทําเต็มท่ี,ยินดีพอใจตามควรแกชีวิตมีความรูจักพออ่ิมเปน

บริโภคใชสอยสิ่งทีไดมาตามควรแกอัตภาพไมมากไมนอยเกินไปเพียงพอตอการดํารงอยูไดอยางสบาย

นอกจากนั้นความรูจักพอยอมเปนเหตุใหเสียสละแบงปนเอ้ือเฟอผูอ่ืนไดสงเคราะหผูอ่ืนได 

  5. มีคุณลักษณะ3ประการตามหลักทุติยปาปณิกสูตร ซ่ึงพระพุทธเจาไดตรัสไวดังนี้ 

   5.1 มีวิสัยทัศน (จักขุมา) หมายถึงการมีปญญามองการณไกลตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา 

Conceptual Skill คือ ทักษะ/ความชํานาญในการใชความคิด 
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   5.2 มีความเปนมืออาชีพ (วิธูโร) หมายถึงจัดการธุระไดดีมีความเชียวชาญเฉพาะดานตรงกับคํา

ในภาษาอังกฤษวา Technical Skill คือ ทักษะ/ความชํานาญดานเทคนิคหรือวิชาชีพ 

   5.3 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี (นิสสยสัมปนโน) หมายถึงพ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนไดเพราะเปนคนมีมนุษย

สัมพันธดีซ่ึงขอนี้สําคัญมากเพราะ “นกไมมีขนคนไมมีเพ่ือนข้ึนสูท่ีสูงไมได” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา

Human Relations Skill คือ ทักษะดานมนุษยสัมพันธ 

  6. ยึดหลักธรรมาธิปไตยตามพุทธศาสนา โดยถือเอาหลักธรรมหรือหลักการเปนใหญและ

ความสําเร็จของงานเปนท่ีตั้งอันไดแกพละหมายถึงพลังหรือกําลังท้ัง 4 ประการซ่ึงในท่ีนี่ขอนํามากลาวเพียง 

2 ประการคือมีความขยันหม่ันเพียร (วิริยพละ) หมายถึงกําลังความเพียรหรือความขยันกลาตัดสินใจกลาได

กลาเสียไมกลัวความยากลําบากท่ีรอคอยอยูเบื้องหนาดังภาษิตท่ีวา “วาวข้ึนสูงเพราะมีลมตานคนจะข้ึนสูง

เพราะเผชิญอุปสรรค”คนท่ีมีความขยันตองมีกําลังใจท่ีเขมแข็งอาจกลาวไดวา วิริยพละก็คือกําลังใจนั่นเอง

ซ่ึงกําลังใจตองมาคูกับกําลังปญญาเสมอ และอีกประการ คือมีความซ่ือสัตยสุจริต (อนวัชชพละ) หมายถึง

กําลังแหงการงานท่ีไมมีโทษหรือขอเสียหายนักบริหารตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต (พระราชวร

มุนี, ประยูร ธมมจิตฺโต, 2559) ดังพุทธพจนท่ีวา“บุคคลควรปฏิบัติธรรม (หนาท่ี) ใหสุจริต”  

  7. มีความรักและสามัคคีท้ังกับเพ่ือนมนุษยและประเทศชาติ มหาตมะคานทีไดกลาววา “ความ

รักชวยคาจุนโลกไวชีวิตจะมีอยูเฉพาะในท่ีท่ีมีความรักชีวิตปราศจากความรักเหมือนกับชีวิตท่ีตายไปแลว

ความรักไมเคยเรียกรองมีแตใหความรักมีแตจะยอมรับความทุกขโดยไมมีความโกรธเคืองและไมมีการแก

แคน” และ “เม่ือไรก็ตามท่ีทานเผชิญหนากับศัตรูจงพิชิตศัตรูดวยความรัก” ทานศาสดามุฮัมมัดซ็อลลัลลอ

ฮุยะอิวะซัลลัมแหงศาสนาอิสลามไดพจนารถไววา “แทจริงพวกทานไมตองเอ้ือเฟอทรัพยสินแกมวลมนุษย

ใหมากมายแตอยางใดเพียงแตทานแสดงใบหนาท่ียิ้มแยมและมีกิริยามารยาทท่ีดีตอกันเทานั้นถือวาพอใช

แลว” การเชิญชวนบุคคลไปสูความดีความงามมุงสูคุณธรรมและหามการปฏิบัติสิ่งท่ีเปนความชั่วและพวก

เหลานี้ถือวาเปนผูทีไดรับชัยชนะหรือผูสมหวัง” เชนเดียวกับคําสอนของพระเยซูในศาสนาคริสตทีไดบัญญัติ

ไววา “ทานตองรักเพ่ือนบาน (เพ่ือนมนุษย) ใหเหมือนกับรักตนเอง” เฉกเชนเดียวกับคําตอบของขงจื้อท่ี

บอกวา “การรักผูอ่ืนถือเปนเมตตาธรรมเพราะความรักนี้เปนความรักแทท่ีมีตอผูอ่ืนและก็เปนการอบรมบม

เพาะคนใหมีศีลธรรมจรรยาอันดีงาม สูงสง” ซ่ึงความรักนี้ตองรวมถึงความรักประเทศชาติอันเปนสวนหนึ่ง

แหงการศรัทธาของศาสนาอิสลามดวย 

  8. ปราศจากอคติ ขงจื้อไดกลาวตอบคําถามจื้อกุงถึงความหมายของคนดีไววา “คนดียอมยึดม่ันอยู

ในคุณธรรมอันเปนความดีและเปนผูทีมีจิตใจกวางขวางไมลําเอียง” ซ่ึงตรงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

ท่ีไดมีการกลาวถึงอคติหรือความลําเอียงไววามีอยู 4 ประการคือ  

   8.1 ฉันทาคติ (ลําเอียงเพราะชอบ) ถาเราชอบใครไมวาเขาจะพูดอะไรเราเห็นดวยกับเขาทุก

อยาง  

   8.2 โทสาคติ (ลําเอียงเพราะชัง) ถาเราชังใครไมวาเขาจะพูดหรือทําอะไรเรารูสึกขวางหูขวางตา

หมด  
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   8.3 โมหาคติ (ลําเอียงเพราะหลง) ถาเราขาดขอมูลในเรื่องใดพอมีคนใหขอมูลเท็จในเรื่องนั้นเรา

มักเชื่อเขาและตัดสินใจผิดพลาดไดงาย  

   8.4 ภยาคติ (ลําเอียงเพราะกลัว) ถาผูมีอํานาจใหเราพูดหรือทําสิ่งท่ีขัดกับความรูสึกของเรา

บางครั้งเราจําเปนตองทําตามเพราะความกลัวภัย 

 ท้ังหมดของการนําเสนอนี้ เ พียงเ พ่ือตองการแสดงให เห็นถึงจริยธรรมในสังคมปจจุบัน  

(ยุคโพสตโมเดิรน) ยุคท่ีมนุษยเราแสวงหาจุดรวมท่ีเหมือนกันและสงวนจุดตาง ๆ ท่ีไมเหมือนกันแมตางคน

อาจจะมีความเห็นท่ีแตกตางกันแตก็ยอมรับในคุณคาของกันและกันมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย

นําจุดรวมท่ีเหมือนกันมาเสริมสรางอันกอใหเกิดความรวมมือรวมใจกันพัฒนาใหกาวหนาตอไปและมองจุด

ตางไมเหมือนกันดวยการยอมรับในคุณคาบนความหลากหลายโดยมิไดยึดติดอยูแตกับขอบัญญัติในคัมภีร

หนึ่งคัมภีรใดหรือในศาสนาหนึ่งศาสนาใดหากแตเปนการยอนอานหรือทบทวนมาตรการหรือหลักการท่ีได

เคยมีการอธิบายไวแลวนํามาวิเคราะหประเมินคาดูวาอะไรท่ียังดีอยู มีคุณคาอยูรื้อฟนนํามาใชแบบ

ผสมผสานกันดัง เชน ทฤษฎีตนไมจริยธรรมของไทย เปนทฤษฎีทางจิตวิทยาทฤษฎีแรกของนักศึกษาไทย

สรางข้ึนบุคคลผูรวบรวมเขียนเปนทฤษฎีคือ ศาสตราจารยดร.ดวงเดือนพันธุมนาวิน (ดวงเดือน  

พันธุมนาวิน, 2554) แนวคิดท่ีเปนจุดเดนของทฤษฎีนี้มีความวาลักษณะพ้ืนฐานและองคประกอบทางจิตใจ

ซ่ึงจะนําไปสูพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาเพ่ือสงเสริมใหบุคคลเปนคนดีและคนเกงซ่ึงไดทําการศึกษาวิจัยถึง

สาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเกงโดยไดทําการประมวลผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาสาเหตุของ

พฤติกรรมตาง ๆ ของคนไทยท้ังเด็กและผูใหญอายุตั้งแต 6 – 60 ป วาพฤติกรรมเหลานั้นมีสาเหตุทางจิตใจ

และไดนํามาประยุกตเปนทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทยข้ึนโดยแบงตนไมจริยธรรมออกเปน 3 สวน

ดังนี้ 

สวนท่ีหนึ่ง ไดแก ดอกและผลไมบนตนท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการทําดีละเวนชั่วและพฤติกรรมการ

ทํางานอยางขยันขันแข็งเพ่ือสวนรวมซ่ึงลวนแตเปนพฤติกรรมของพลเมืองดีพฤติกรรมทีเอ้ือเฟอตอการ

พัฒนาประเทศ 

สวนท่ีสอง ไดแก สวนลําตนของตนไมแสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอยางขยันขันแข็ง ซ่ึง

ประกอบดวยจิตลักษณะ 5 ดานคือ 1) เหตุผลเชิงจริยธรรม 2) มุงอนาคตและการควบคุมตนเอง 3) ความ

เชื่ออํานาจในตน 4) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ 5) ทัศนคติคุณธรรมและคานิยม 

สวนท่ีสาม ไดแก รากของตนไมท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอยางขยันขันแข็งซ่ึง

ประกอบดวยจิตลักษณะ 3 ดานคือ 1. สติปญญา 2. ประสบการณทางสังคม และ 3. สุขภาพจิต 

จิตลักษณะท้ังสามนี้อาจใชเปนสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ5ประการท่ีลําตนของตนไมก็ได

กลาวคือบุคคลจะตองมีลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจ3ดานในปริมาณท่ีสูงพอเหมาะกับอายุจึงจะเปนผูทีมีความ

พรอมท่ีจะพัฒนาจิตลักษณะ5ประการท่ีลําตนของตนไมโดยท่ีจิตลักษณะท้ังหานี้จะพัฒนาไปเองโดย

อัตโนมัติถาบุคคลมีความพรอมทางจิตใจ 3 ดานดังกลาว,อยูในสภาพแวดลอมทางบานทางโรงเรียนและสังคม

ท่ีเหมาะสมมีความพรอมท่ีจะรับการพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน 5 ดานนี้โดยวิธีการอ่ืน ๆ ดวยฉะนั้น

จิตลักษณะพ้ืนฐานจึงเปนสาเหตุรวมในพฤติกรรมของคนดีและของคนเกงนั่นเอง 
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ทฤษฎีตนไมจริยธรรมนี้เกิดจากผลการวิจัยพฤติกรรมและจิตลักษณะของคนไทยโดยเม่ือสรางข้ึน

แลวทฤษฎีนี้ก็ไดชี้แนวทางการตั้งสมมติฐานการวิจัยเพ่ือตอยอดสูหลักฐานใหม ๆมาเพ่ือเติมในทฤษฎีนี้อีกเชน

การวิจัยท่ีเก่ียวกับจิตลักษณะพ้ืนฐานท่ีสามารถจําแนกคนเทียบเคียงบัวสี่เหลากับความสามารถในการใช

เหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคล (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2554).พบวาคนท่ีเปนบัวเหนือน้ําเทานั้น  

(มีจิตลักษณะพ้ืนฐาน 3 ดานนี้ในปริมาณสูงเหมาะสมกับอายุ) เปนผูท่ีจะสามารถรับการพัฒนาเหตุผลเชิง

จริยธรรมไดอยางเหมาะสมกับอายุตามทฤษฎีของโคลเบิรกท้ังนี้ การสอน/การปลูกฝง/การพัฒนา 

“คุณธรรมจริยธรรม” เปนความตองการท่ีคนรุนหนึ่งจะชี้นําคนอีกรุนหนึ่งโดยผูสอนมีความเชื่อวา

ประสบการณของตนอาจสรางความเขาใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรม (หรือความดีความถูกตองความเหมาะสม) 

อยางถองแทในระดับหนึ่งและตองการใหเยาวชนเชื่อและเปน “คนดี” ซ่ึงสําคัญกวาและตองมากอนการเปน 

“คนเกง” เพ่ือใหมีจิตใจทียึดม่ันในหลักคุณธรรมจริยธรรมและทําใหมนุษยมีความสุขความสวยและความ

งามโดยท่ีความสุขนั้นควรเปนความสุขแบบเรียบงายและยั่งยืน 

  

บทสรุป  

 จริยธรรมในสังคมประชาธิปไตยตองเนนหนักในทางท่ีสะทอนความหวังความปรารถนาของมวล

มนุษยชาติมีการปกครองท่ีรัฐบาลมีอํานาจจํากัดตามกฎหมายเนนความเสมอภาคเปนการปกครองของ

ประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชนดวย ความสงบสุขและความม่ันคงของการดํารงอยูของรัฐจึง

ข้ึนอยูกับคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมสอดคลองกับทฤษฎีของโคลเบิรกซ่ึงรัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนา

การเมืองจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือปองกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนับเปนการ

ปฏิรูปและเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีนาชื่นชมอยางยิ่ง (พระราชวรมุนี, 

ประยูร ธมมจิตฺโต, 2559)ดวยการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมนั้นมีความลึกซ้ึงและละเอียดออนยิ่งไปกวา

ตัวบทกฎหมายท่ีใชบังคับตอบุคคลทุกคนโดยท่ัวไปเพ่ือเปนกรอบแหงความประพฤติปฏิบัติรวมกันอยาง

ตอเนื่องจนเปนนิสัยเพราะจิตใจของมนุษยเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาเฉกเชนกระแสสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพ กลุม

ตัวอยางคือ ผูบริหารจํานวน 3 คน ครูจํานวน 97 คน รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น 100 คน เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัย คือ แบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางและแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี คารอย

ละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชการวิเคราะหขอมูลโดยการสังเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพ มีความตรงและความเหมาะสม

มาก ซ่ึงประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก 1) การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  2) การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 3) การสงเสริมความรวมมือของชุมชนในการจัดการศึกษา  4) การพัฒนา

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และ 5) การพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน 

คําสําคัญ: รูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพ 

 

ABSTRACT 

This research purposes were to determine Establish the management model to 

improve the quality of school. The samples were administrator of 3 people, 97 teachers 

totally 100 respondents. The research instruments were the Semi-structured interview, 

questionnaire. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic 

mean, standard deviation and synthetic material. 

The research findings were as follows; The management model to improve the 

quality was found to have a direct and very appropriate which includes five strategies.  

1) Improving the quality of teaching and learning 2) Improving management quality  
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3) Promoting community partnership in education 4) Development environment that is 

conducive to learn 5) Development of teachers and students. 

Keywords: The Management Model to Improve the Quality School 

 

บทนํา 

การศึกษาเปนรากฐานสําคัญประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา หลายประเทศมุง

ใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการยกระดับศักยภาพการแขงขัน ใหการศึกษานําไปสูการพัฒนาคนใหมี

คุณภาพ จุดมุงหมายท่ีสําคัญของการจัดการศึกษาคือมุงพัฒนาคนใหเปนผูมีความรูความสามารถ สามารถ

คิดวิเคราะหปญหา มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม (อุทุมพร สมศรี, 2560) “คุณภาพการศึกษา” เปนประเด็น

ท่ีสําคัญประเด็นหนึ่ง ซ่ึงสังคมไทยและกระทรวงศึกษาธิการกําลังใหความสําคัญเปนอันดับตน และพยายาม

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกแหงใหมีความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือสนองตอบตอ

ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก คุณภาพการศึกษาเปนผลผลิตท่ีเกิดจากการดําเนินการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของซ่ึงในการดําเนินการจัดการศึกษาตามภารกิจของหนวยงานและองคกร

ท่ีเก่ียวของ มีปจจัยในการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเปนปจจัยสงเสริมในการดําเนินการและสงเสริมให

เกิดคุณภาพการศึกษาหลายดานดวยกัน ลูเนนเบิรกและออนสไตน (Lunenberg and Ornstein, 2004) มี

แนวคิดวา ปจจัยท่ีสนับสนุนและสงเสริมในการบริหารจัดการการศึกษาใหเกิดผลผลิตและคุณภาพ

การศึกษา ประกอบดวย 1) การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร 2) เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 3) 

โครงสรางการบริหารและการจัดองคกร 4) วัฒนธรรมและบรรยากาศในโรงเรียน 5) ภาวะผูนําและการ

บริหารงบประมาณ 6) การบริหารและพัฒนาทีมงาน 7) ทรัพยากรสิ่งกอสรางและวัสดุอุปกรณ และ 8) 

แผนการประเมินผล ซ่ึงฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 2001) มีความเห็นวาปจจัยท่ีสงเสริมการ

บริหารจัดการใหโรงเรียนเปนโรงเรียนท่ีดีมีคุณภาพ ประกอบไปดวยครูท่ีมีคุณภาพ มีประสบการณ และวุฒิ

การศึกษาสูง มีบุคลากรทีมงานสนับสนุนการทํางานเพียงพอ มีหองสมุดและแหลงคนควาท่ีหลากหลาย  

มีอุปกรณทันสมัยครบครัน และมีอาคารสิ่งกอสรางเพียงพอ ท้ังนี้สถานศึกษาตองมีหนาท่ีในการบริหาร

จัดการและใหบริการดานการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพมีความสามารถในการจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพและตองรับผิดชอบตอผลการบริหารและคุณภาพการศึกษาท่ีเกิดข้ึน อีกท้ังสถานศึกษาตองมี

ระบบการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมีเปาหมายและแผนดําเนินการท่ีชัดเจน มีแนวทาง

ในการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามปจจัยและกระบวนการในการ

ดําเนินการ  

เม่ือพิจารณาสภาพการดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดพบวา ใน

ปจจุบันโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร กรุงเทพมหานคร ยังไมสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ

ตามท่ีกําหนดไวและเปนโรงเรียนดีมีคุณภาพไดอยางแทจริง ท้ังนี้เปนผลมาจากกระบวนการบริหารของ

โรงเรียน การพัฒนาโรงเรียนยังมีความลาชา ซ่ึงสงผลตอคุณภาพของโรงเรียนท่ีตองเรงพัฒนาใหทันกับ

ความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก โดยเฉพาะคุณภาพของผูเรียนท่ียังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดาน
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คณิตศาสตรวิทยาศาสตรอยูในระดับต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนและของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษารวมถึงต่ํากวาเกณฑของระดับประเทศ จากสภาพปจจุบันปญหาดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นวา

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร กรุงเทพมหานคร ยังไมสามารถพัฒนาเปนโรงเรียนคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีกําหนดได โดยเฉพาะการใชองคประกอบตาง ๆ ในการบริหารงานท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จหรือความมีคุณภาพของโรงเรียน โดยท่ีเซอรจิโอวานี (Sergiovanni, 1991) ไดสรุปคุณลักษณะ

โรงเรียนดีมีคุณภาพวาควรมีองคประกอบดังนี้ 1) เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี 

3) การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก 5) 

สงเสริมความมีปฏิสัมพันธตอกันแบบเปนกลุม 6) มีการพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง 7) ใชภาวะผูนําแบบ

มีสวนรวม 8) สงเสริมการแกปญหาอยางสรางสรรค 9) ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม ซ่ึงชี้ใหเห็นวา

โรงเรียนท่ีดีมีคุณภาพทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและเปนกุญแจสําคัญท่ีไขไปสูการเปนโรงเรียน

ดีมีคุณภาพคือ คุณภาพของการบริหารโรงเรียน ท้ังนี้ออสตินและเรนโนลด (Austin and Reynolds, 

1990) ไดใหขอคิดเห็นวากระบวนการบริหารโรงเรียนของครูใหญ มีอิทธิพลตอความสําเร็จและความมี

คุณภาพของโรงเรียน สวนสเต็ดแมน (Stedman, 1987) ไดศึกษาวิจัยถึงความสําเร็จของโรงเรียนซ่ึงสรุปได

วาความสําเร็จของโรงเรียนเก่ียวเนื่องมาจากคุณภาพของการบริหารโรงเรียน 

จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาวจะเห็นไดวา โรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จเปนโรงเรียนท่ีดีมี

คุณภาพตามมาตรฐาน ซ่ึงเปนผลมาจากองคประกอบของการบริหารท่ีมีคุณภาพนั้นมีความสําคัญยิ่งตอ

รูปแบบการบริหารและการพัฒนาโรงเรียน จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจและตองการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบ

การบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงควร

จะประกอบดวยองคประกอบใดบาง มาเปนแนวทางในการสรางเปนรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาสู

โรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร กรุงเทพมหานครเพ่ือท่ีจะทําใหโรงเรียนประสบ

ความสําเร็จเปนโรงเรียนดีมีคุณภาพ เปนท่ีชื่นชอบของชุมชนและสังคม ซ่ึงจะสงผลตอการบริหารการศึกษา

ของชาติตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือสรางรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนพระยามนธาตุราช 

ศรีพิจิตร กรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  จากการศึกษาวิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียน ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหและกําหนดกรอบแนวคิดจากแนวคิดทฤษฎีโรงเรียนท่ีมีคุณภาพของ

เซอรจิโอวานี (Segiovanni, 1991) ซ่ึงกลาวถึงองคประกอบของโรงเรียนคุณภาพวาประกอบดวย  

9 องคประกอบคือ 1) เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  2) มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี  3) การจัดการเรียนการ

สอนท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก 5) สงเสริมความมีปฏิสัมพันธ
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ตอกันแบบเปนกลุม 6) มีการพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง  7) ใชภาวะผูนําแบบมีสวนรวม  8) สงเสริมการ

แกปญหาอยางสรางสรรค  9) ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม และแนวคิดของสเต็ดแมน (Stedman, 1987) 

กลาวถึงคุณภาพของโรงเรียนท่ีสงผลตอความสําเร็จ จํานวน 9 องคประกอบคือ 1) การเนนท่ีชาติพันธุและเชื้อ

ชาติ  2) การมีสวนรวมของผูปกครอง  3) การรวมกันวางแผนดูแลนักเรียนระหวางครูและผูปกครอง  4) 

หลักสูตรท่ีเนนทางดานวิชาการ  5) การใชและพัฒนาครูอยางมีประสิทธิภาพ  6) การใหการดูแลนักเรียนอยาง

ใกลชิด  7) ความรับผิดชอบของนักเรียนท่ีมีตอโรงเรียน  8) สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย  9) การสอนท่ี

ปราศจากปญหาทางวิชาการ รวมท้ังแนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนท่ีมีคุณภาพของแซมมอนส ฮิลแมน 

และมอรติมอร (Sammons, Hillman and Moretimore, 1995) ซ่ึงประกอบดวย 11 องคประกอบ คือ 1) ความ

เปนผูบริหารมืออาชีพ  2) การมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน 3) มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  4) 

การเรียนการสอนท่ีเขมแข็ง  5) มีแผนการเรียนการสอนท่ีมีวัตถุประสงค  6) มีความคาดหวังตอโรงเรียนและ

นักเรียนในระดับสูง  7) มีการเสริมแรงทางบวก  8) มีการติดตามความกาวหนาของนักเรียน  9) นักเรียนมีความ

รับผิดชอบ  10) ความรวมมือของผูปกครองและชุมชน และ 11) การเปนองคกรแหงการเรียนรู นอกจากนี้

ผูวิจัยยังไดใชความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทางดานการบริหารโรงเรียนนโยบายท่ีควบคุมการบริหารโรงเรียน

และแนวทางการปฏิบัติของผูท่ีประสบผลสําเร็จในการบริหารโรงเรียน อีกท้ังแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาศึกษาและกําหนดเปน

กรอบแนวคิด เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยเขียนเปนแผนภูมิ ดังปรากฏในแผนภูมิท่ี 1 
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แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ระเบียบวิธีการวิจัย  

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรี

พิจิตร สํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยแบงเปน 3 ข้ันตอนตามลําดับคือ  

 ข้ันตอนท่ี 1 การสรางรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนพระยามนธาตุ

ราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  

 ข้ันตอนท่ี 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพของ

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร   

 ข้ันตอนท่ี 3 การรับรองรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนพระยามนธาตุ

ราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยเขียนเปน

แผนภูมิ  ดังปรากฏในแผนภูมิท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2  ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย

ข้ันตอนการดําเนินการ กระบวนการ ผลท่ีไดรับ 

 

ขั้นตอนที่ 1 
การสรางรูปแบบการบริหาร 

เพื่อพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพ 

ของโรงเรียนพระยามนธาตุราช 

ศรีพิจิตร  

1. ศึกษาวิเคราะหเอกสารงานวิจัยและสภาพ

ปจจุบันปญหาของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรี

พิจิตร  

2. สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 

3. สรุปผลการวิเคราะหและสรางตัวแปร 

4. ศึกษาวิเคราะหตัวแปรที่สงผลตอการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร  

5. ยกรางรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาสูโรงเรียน

คุณภาพและกําหนดกลยุทธ การพัฒนาของ

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร 

 

 

 

รูปแบบการบริหารเพ่ือ

พัฒนาสูโรงเรียน

คุณภาพของโรงเรียน

พระยามนธาตุราชศรี

พิจิตร สํานักงาน 

เขตบางบอน  

กรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนท่ี 2 

การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ

การบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพ

ของโรงเรยีนพระยามนธาตุราช 

ศรีพิจิตร  

 

ขั้นตอนท่ี 3 
การรับรองรูปแบบการบริหารเพือ่พัฒนาสู

โรงเรียนคุณภาพของ 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร  

6. ตรวจสอบความตรงและความเหมาะสมของ

รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพ

ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร 

7. ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน รับรองรูปแบบการ

บริหารเพื่อพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียน

พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร  
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ข้ันตอนท่ี 1 การสรางรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนพระยามน

ธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 

การสรางรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร 

สํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดําเนินการโดยแบงออกเปน 5 ข้ันดังนี้  

ข้ันท่ี 1 ศึกษาวิเคราะหเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของและสภาพปจจุบันปญหาการบริหารของ

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดใน

การวิจัย  

ข้ันท่ี 2 การสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับองคประกอบและแนวทางการบริหาร

เพ่ือพัฒนาสู โรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร  สํานักงานเขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร กลุมผูใหขอมูล ไดแก ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ซ่ึงไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ใชแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง (Semi-structured Interview) โดยสรางข้ึนจาก

การนําผลการศึกษาและสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 

มากําหนดเปนกรอบในการสรางแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและเทปบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณ 

ข้ันท่ี 3 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห และสรางตัวแปร  

ข้ันท่ี 4 การศึกษาวิเคราะหตัวแปรท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรี

พิจิตร สํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร หลังจากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 5 คน ผูวิจัยไดนําขอสรุปจากการศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยแลวนํามาหลอมรวมกับความ

คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแลวสังเคราะหเนื้อหา (Content Synthesis) และสรุปเปนตัวแปรท่ีจะศึกษาซ่ึงคาด

วาจะไดตัวแปรจํานวน 11 ตัวแปรแลวนํามาสรางเปนขอกระทงคําถามแลวสอบถามความคิดเห็นของ

ผูบริหารและครูในโรงเรียนโดยการศึกษาตัวแปรท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรี

พิจิตร สํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหไดตัวแปรท่ีสําคัญ 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง   

   4.1.1 ประชากรในการทําวิจัยข้ันตอนนี้ แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

   กลุมท่ี 1 ผูบริหารประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการ

สถานศึกษา จํานวน 2 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 3 คน 

                 กลุมท่ี 2 ครู จํานวน 132 คน 

       4.1.2 กลุมตัวอยาง ในการทําวิจัยข้ันตอนนี้ การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง

ประมาณขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608-610) โดยใชวิธี 

แบงประเภท (Stratified Random Sampling) แบงออกไดเปน 2 กลุม ดังนี้ 

 กลุมท่ี 1 ผูบริหาร โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สังกัดสํานักงานเขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 คน (เนื่องจากเปนกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ในการวิจัยข้ันตอนนี้ ผูวิจัยจึงใช

ประชากรเปนกลุมตัวอยางท้ังหมด) 
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 กลุ ม ท่ี  2  ครู  โ ร ง เรี ยนพระยามนธาตุ ราชศรี พิจิ ต ร  สํ านัก งานเขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 132 คน ไดกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 97 คน 

4.2  ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรตน 

1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรท่ีเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 

อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และประสบการณทํางานในตําแหนง 

2. ตัวแปรเก่ียวกับองคประกอบของการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพ  จํานวน 11 

ตัวแปรยอย คือ ความเปนผูนําทางการศึกษาของผูบริหาร, การมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน,

 สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู, ความเขมแข็งของการเรียนการสอน, การสอนท่ีมีวัตถุประสงค, 

มีความคาดหวังตอนักเรียนสูง, มีการเสริมแรงทางบวก, มีการติดตามความกาวหนา, การสงเสริมสิทธิและ

ความรับผิดชอบของนักเรียน, การมีสวนรวมของผูปกครอง และการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ตัวแปรตาม  ไดแก การปฏิบัติงานในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขต

บางบอน  กรุงเทพมหานคร ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 4 ดานคือ งานวิชาการ, งานบริหารบุคคล, งาน

บริหารท่ัวไป และงานงบประมาณ 

4.3  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่ อง มือ ท่ี ใช ในการ เ ก็บรวบรวมขอ มูล เปนแบบสอบถามความคิดเห็น จํ านวน  

1 ฉบับ ซ่ึงแบงเปน 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 เปนขอคําถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม   

 ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามเก่ียวกับองคประกอบของการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพท่ี

สงผลตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร ท่ี

ผูวิจัยไดจากการสรางตัวแปรจํานวน 11 ตัวแปร  

 ตอนท่ี 3 เปนขอคําถามเก่ียวกับการปฏิบัติงาน จํานวน 4 งาน ในโรงเรียนพระยามนธาตุราช

ศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร   

4.4  การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

4.4.1 การนําตัวแปรท่ีไดจากการสังเคราะห (Content Synthesis) แนวคิดทฤษฎี

งานวิจัยท่ีเก่ียวของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและสภาพการบริหารงานของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรี

พิจิตร สํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดตัวแปรจํานวน 11 ตัวแปร และตัวแปรผลการ

ปฏิบัติงานในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร แลวนํามาสราง

เปนขอกระทงคําถาม ได จํ านวน 105 ข อ แลวดํ า เนินการสร างแบบสอบถามประกอบดวย  

2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 เก่ียวกับองคประกอบของการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพท่ีสงผลตอการ

ปฏิบัติงานของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ 
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แบบสอบถาม (Questionnaires) เปนมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale)  ตามแนวคิดของลิเคิรท 

(Likert Five’s Rating Scale, 1961: 74) 

4.4.2 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของขอคําถามแตละขอ เพ่ือ

หาคาความสอดคลองของสิ่งท่ีตองการวัดท่ีเรียกวาคา IOC. (Index of Item Objective Congruence) 

จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ซ่ึงเหลือขอคําถามท่ีเปนองคประกอบของการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียน

คุณภาพ จํานวน 63 ขอ และขอคําถามผลการปฏิบัติงานในโรงเรียน จํานวน 56 ขอ 

4.4.3 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริหารและ

ครูของโรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางคือ โรงเรียนบานนายเหรียญ สํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 30 คน 

4.4.4  หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach 1974 : 

16) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา ซ่ึงไดคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับมีคาเทากับ 

0.895 

4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยใหผูบริหารและครูใน

โรงเรียนตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน 

4.6 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการจัดระเบียบขอมูลและ

ตรวจสอบเบื้องตน แลวนําขอมูลไปคํานวณหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

4.7 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

4.7.1 การวิ เคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามใช  คาความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage)  

4.7.2 การวิเคราะหระดับขององคประกอบของการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพ

และการปฏิบัติงานของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร ใช

คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามเกณฑของเบส  

(Best,1970 : 190) 

4.7.3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบของการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียน

คุณภาพกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

ใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยทดสอบความมีนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ดังกลาว และนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท่ีคํานวณไดมาแปลผลในรูปของความสัมพันธโดยใชเกณฑดังนี้ 

คือ ถาหากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 แสดงวาตัวแปรท้ังสองไมมีความสัมพันธกัน แตถาไมเปน 0 

แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน โดยท่ีทิศทางของความสัมพันธพิจารณาจากเครื่องหมายของคา

สหสัมพันธท่ีคํานวณได กลาวคือ ถาเปนไปในทางบวกแสดงวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธไปในทิศทาง

เดียวกัน แตถาเปนไปในทางลบแสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในทางตรงกันขามหรือผกผันกัน 

4.7.4 การวิเคราะหองคประกอบของการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพท่ีสงผลตอการ

ปฏิบัติงานของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอนกรุงเทพมหานคร ใชการวิเคราะห
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การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Mutiple Regression) ตามลําดับความสําคัญของการนําเขาตัว

แปร 

ข้ันท่ี 5  การยกรางรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนพระยามนธาตุ

ราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร ไดดําเนินการยกรางรูปแบบซ่ึงประกอบดวย

ยุทธศาสตร กลยุทธและโครงการตาง ๆ เพ่ือนําไปทดลองใชในการพัฒนาโรงเรียน 

 

ข้ันตอนท่ี 2  การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียน

คุณภาพ ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 

กลุมผูใหขอมูลประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จํานวน 13 คน (ไมนับรวมผูอํานวยการและตัวแทนครู) ตัวแทนครู จํานวน 10 คน เครือขายผูปกครอง

จํานวน 10 คน และตัวแทนนักเรียน จํานวน 10 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 48 คน ซ่ึงการไดมาของกลุมผูให

ขอมูลไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

แบบบันทึกขอเสนอแนะประเด็น ตาง ๆ ตามหัวขอของรูปแบบ เพ่ือบันทึกความคิดเห็น และเทปบันทึก

ขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชาพิจารณ (Public Hearing) การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย

ดําเนินการโดยการสังเคราะหขอความและสรุปเปนประเด็น เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงรูปแบบการบริหารเพ่ือ

พัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

 

ข้ันตอนท่ี 3 การรับรองรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนพระยามน

ธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  

นําหนังสือรับรองรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนพระยามนธาตุราช

ศรีพิจิตร  กรุงเทพมหานคร ไปใหผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

มีความรูและเชี่ยวชาญ มีประสบการณจํานวน 5 คน เพ่ือรับรองรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียน

คุณภาพของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิจัย 

สรุปเปนแผนภูมิของรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนพระยามนธาตุ

ราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  ไดดังแผนภูมิท่ี 3 
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แผนภูมิท่ี 3  รูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร 

                สํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผล 

จากขอคนพบรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรี

พิจิตร สํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย องคประกอบจํานวน 7 องคประกอบ คือ 1) 

ความเขมแข็งของการเรียนการสอน 2) ความเปนผูนําทางการศึกษาของผูบริหาร 3) การมีสวนรวมของ

ผูปกครองและชุมชน 4) มีการเสริมแรงทางบวก 5) สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 6) การสงเสริมสิทธิ

และความรับผิดชอบของนักเรียน และ 7) มีความคาดหวังตอนักเรียนสูง ซ่ึงเม่ือนํามาหลอมรวมเปนกลยุทธ

ไดจํานวน 5 กลยุทธ ในการพัฒนาโรงเรียนคือ กลยุทธท่ี 1) การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลยุทธท่ี 
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2) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ กลยุทธ 3) การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในการ

จัดการศึกษา กลยุทธ 4) สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และ กลยุทธ 5) การพัฒนาศักยภาพครูและ

นักเรียน ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีนํามาใชในการพัฒนากระบวนการบริหารของโรงเรียนสูโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้

เพราะวากรุงเทพมหานครกําหนดนโยบายใหความสําคัญเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียน

แหงนี้จะตองไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมในภาวะปจจุบัน ซ่ึง

ตองใชการแขงขันและตอสูกับสภาพปจจุบันปญหาโดยรอบ เพ่ือใหโรงเรียนสามารถพัฒนาและรักษา

สถานภาพของตนเองใหคงอยูตอไปได เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมจะพบวา เปนรูปแบบท่ีมุงเนนเรื่องคุณภาพ

ของโรงเรียน  ซ่ึงเปาหมายปลายทางคือคุณภาพของนักเรียน ท้ังนี้นาจะเปนเพราะวาการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพสังคมในปจจุบันทําใหสภาพแวดลอมของโรงเรียนเปลี่ยนไป และมีผลกดดันตอโรงเรียนซ่ึงเปนองคกร

ท่ีใชกระบวนการบริหารในระบบเปด ตองปรับเปลี่ยนและยืดหยุนเพ่ือความกาวหนาของโรงเรียน ซ่ึง

โรงเรียนตองตระหนักถึงสภาพบริบทของสังคมท่ีนักเรียนไดสัมผัสอยูตลอดเวลา การพัฒนาเพ่ือยกระดับ

คุณภาพของโรงเรียนใหสอดคลองกับเปาหมายและความตองการของสังคม จึงเปนความจําเปนและภาระ

ของโรงเรียนท่ีจะตองผลักดันและพยายามใหโรงเรียนไดกาวไปสูความมีคุณภาพ ซ่ึงสงผลถึงความสําเร็จของ

โรงเรียนโดยสอดคลองกับหลักการแนวคิดในการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารโรงเรียนประสิทธิผลของเช็ง 

(Cheng. 1996, อางถึงในสุวิมล วองวาณิช. 2543) วามี 8 รูปแบบคือ 1) รูปแบบเปาหมาย (Goal Model) 

2) รูปแบบทรัพยากร – ปจจัยปอน (Resource – Input Model) 3) รูปแบบกระบวนการ (Process 

Model) 4) รูปแบบความพึงพอใจ (Satisfaction Model) 5) รูปแบบการดําเนินงานถูกตองตามหลักการ 

(Legitimate Model) 6) รูปแบบการดําเนินงานท่ียังไมบรรลุผล (Ineffectiveness Model) 7) รูปแบบ

การเรียนรูขององคกร (Organization Learning Model) และ 8) รูปแบบการบริหารคุณภาพโดยรวม 

(Total Quality Management Model) ซ่ึงผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับรูปแบบการบริหาร

โรงเรียนประสิทธิผลในรูปแบบท่ี 7 คือ รูปแบบการเรียนรูขององคกร (Organizational Learning Model) 

ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีโรงเรียนสามารถพัฒนาองคกรใหเกิดการเรียนรูไดสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก เง่ือนไขการใชโมเดลนี้อยูท่ีการเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงกดดันใหโรงเรียนตองปรับตัว ตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมิน คือ ความตระหนักถึง

ความตองการจําเปนภายนอก การกํากับติดตามงาน การวางแผนพัฒนาและการประเมินการทํางานตาง ๆ 

และรูปแบบท่ี 8 คือ รูปแบบการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management Model) ซ่ึงเปน

รูปแบบท่ีโรงเรียนสามารถบริหารจัดการโดยรวมใหสนองความตองการของทุกฝายท่ีเก่ียวของและประสบ

ผลตามเปาหมายท่ีกําหนด เง่ือนไขของการใชโมเดลนี้อยูท่ีวาตองมีความสอดคลองของเปาหมายหรือความ

ตองการจําเปนของทุกฝายท่ีเก่ียวของ ตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมินคือ ความเปนผูนํา การบริหารจัดการ

กระบวนการทํางานและผลงาน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

ไทย (Road Map) พ.ศ. 2545 – 2551 ซ่ึงสภาการศึกษาไดกําหนดพันธกิจไว (สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา,2549) ในเรื่องการเรงรัดปฏิรูปการศึกษา เพ่ือสรางระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาสูมาตรฐานโลก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับ
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แนวคิดของ เกษม  วัฒนชัย (2551 : 9 – 10) ท่ีกลาวไววา การศึกษาท่ีมีคุณภาพจะชวยแกปญหาในเรื่อง

ตอไปนี้คือ กําจัดความยากจน การศึกษาจะใหความรู ใหทักษะวิชาชีพแลวเอาวิชาชีพนั้นไปทํามาหากินไป

รบกับความยากจน เพราะฉะนั้นการศึกษาท่ีมีคุณภาพจึงมีความจําเปนอยางมาก ทุกประเทศจะทุมเทใหทุก

ภาคสวนจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ เพราะเปนเปาหมายหลักของการขจัดความยากจนท่ีตอเนื่องยาวนาน

เรื่องของการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพจึงมีความสําคัญมาก อีกประการหนึ่ง การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ทําให

ประชาชนมีสุขภาพดี ชวยใหมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง และสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว 

ประการท่ีสาม การศึกษาท่ีมีคุณภาพชวยสนับสนุนประชาธิปไตย และสนับสนุนธรรมาภิบาล  

   

ขอเสนอแนะ 

1. ผูบริหารโรงเรียน ควรนําขอคนพบท่ีไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปประยุกตใชในการบริหารงาน

ของโรงเรียน  

2. ควรศึกษาวิจัยแตละองคประกอบของรูปแบบการบริหาร เพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพ 

3. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนคุณภาพในเชิงคุณภาพ ท้ังโดยภาพรวม

และแตละองคประกอบ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามประสบการณการ

ทํางานและระดับการศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในกกษา ไดแก ครูในโรงเรียนอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร

ธานีจํานวน 159 คน สุมโดยวิธีแบงชั้นภูมิ เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม เปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบ independent t-test  

ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

ในอําเภอเคียนซาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x� = 3.41) รายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (x� = 3.48) ดานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคล (x� = 3.46) ดานการ

กระตุนทางปญญา (x� = 3.42) และดานการสรางแรงบันดาลใจ (x� = 3.30) 2) ครูในอําเภอเคียนซา 

จังหวัดสุราษฎรธานี ท่ีมีประสบการณการทํางาน และมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง, ผูบริหาร 

 

ABSTRACT 

This research aimed to study and compare transformational leadership of 

administrators according to opinions of teachers in KhianSa District, SuratThani. Classified 

by work experience and educational levels. The sample consisted of 159 teachers of 
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schools in KhianSa District, SuratThani, with stratified random sampling method. The 

instrument used for data collection were 5 rating scale questionnaires. The statistic used 

in the data analysis were percentage, mean, standard deviation, and testing by t-test 

independent  

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

administrators according to opinions of teachers in KhianSa District, SuratThani. Overall 

were at moderate levels. (mean of 3.41). When considering each aspect, sorted by 

descending in terms of Ideological Influence (mean of 3.48), individual consideration 

(mean of 3.46), intellectual stimulus (mean of 3.42) and motivation (mean of 3.30) 2) 

Opinions of teachers in KhianSa District, SuratThani according to transformational 

leadership of administrators, the different levels of educational and work experience the 

overall were not different. 

Keywords: Transformational Leadership, Administrators  

 

บทนํา 

 ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคลากรหลักท่ีสําคัญของสถานศึกษาและเปนผูนําวิชาชีพท่ีจะตองมี

สมรรถนะ ความรู ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดท้ังจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี จึงจะนําไปสู

การจัดและการบริหารสถานศึกษาท่ีดี มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยผูบริหารสถานศึกษาจะตองมี

ภาวะผูนําท่ีเอ้ือตอการบริหารและจัดการศึกษาในยุคนี้ โดยเฉพาะภาวะผูนําทางวิชาการและภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง (ธีระ รุณเจริญ, 2550) เปนท่ียอมรับกันวาบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในทุก ๆ ระดับของ

สังคม คือ ผูนํา ผูนําเปนผูท่ีมีความสําคัญตอความอยูรอด สวัสดิภาพและสันติสุขของสังคมและประเทศชาติ

ท้ังหมด นอกจากนี้ผูนํามีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาองคการและการจัดการในทุกระดับ ในระดับ

องคการมีการยอมรับกันวาความสําเร็จขององคการ ไมวาจะเรียกวาเปนการบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ 

(Results-based management) ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล ลวนแตข้ึนกับภูมิปญญา ความคิดอาน

และแนวปฏิบัติท่ีสรางสรรคของผูนําองคการ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยท่ีพบวาภาวะผูนําสัมพันธกับ

ประสิทธิผลของงาน และภาวะผูนํามีความสัมพันธกับประสิทธิผลขององคการ เนื่องจากผูนํามีความสําคัญ 

จึงมีแนวคิดและการศึกษาในเรื่องการพัฒนาความเปนผูนําหรือภาวะผูนํา (Leadership) เกิดข้ึน สําหรับใน

ประเทศไทยในชวงทศวรรษท่ีผานมาไดมีการศึกษาภาวะผูนําท่ีมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบันซ่ึงเปนยุคของ

การเปลี่ยนแปลงนี้ (จารุวรรณ โตบัว, 2552) 

 สําหรับโรงเรียนในอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงมีโรงเรียนในกลุมท้ังสิ้น 28 โรงเรียนนั้น 

ผูบริหารแตละโรงเรียนยอมมีความคิดเห็นและมีศิลปในการบริหารแตกตางกันออกไป อันนํามาซ่ึงความ

เจริญกาวหนาของอาคารสถานท่ี บุคลากรในโรงเรียนตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซ่ึงเปน

ตัวบงชี้ความสําเร็จของการบริหารงานของผูบริหาร ท่ีผานมาโรงเรียนในอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร
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ธานี มีปญหาในหลายดานเชน จํานวนเด็กลดลง ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน อาคารเรียนไมพรอม และ

อุปกรณไมทันสมัย ครูรับผิดชอบงานหลายดาน เพ่ือใหปญหาดังกลาวไดรับการแกไข และผูบริหารจะได

ทราบขอมูลวาตองพัฒนาตนเองดานใดบาง จากเสียงสะทอนของครูในอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี 

เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาตาง ๆ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร

ธานี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาใน

อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามประสบการณการทํางานและระดับการศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครูในอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี ตามแนวคิดของแบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994) 

ใน 4 ดาน ไดแก  

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  

2. การสรางแรงบันดาลใจ  

3. การกระตุนทางปญญา  

4. การคํานึงความเปนปจเจกบุคคล 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ครูในโรงเรียนอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 262 

คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก ครูในโรงเรียนอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานีจํานวน 159 คน 

ซ่ึงไดมาโดยการเทียบตารางสัดสวนเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) สุมโดยวิธีแบงชั้น

ภูมิ (Stratified random sampling) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยนี้ ผูวิจัยมุงศึกษา อาศัยกรอบแนวคิดของ แบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994) 

ผูวิจัยไดสรุปตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้  

 

 

 

 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

  
ภาว ะผู นํ า ก า ร เ ป ลี่ ย น แปล งขอ งผู บ ริ ห า ร

สถานศึกษา ใน 4 ดาน ไดแก 

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  

2. การสรางแรงบันดาลใจ  

     

1. ประสบการณการทํางาน ไดแก 

- นอยกวา 5 ป   

-  6 -10 ป  

-  มากกวา 10 ป 

2  ระดับการศึกษา ไดแก 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา นํามาวิเคราะหเนื้อหาและสาระสําคัญตาง ๆ เพ่ือเปนขอมูลสําหรับสรางแบบสอบถาม เก่ียวกับ 

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเคียนซา จังหวัดสุ

ราษฎรธานีใหครอบคลุม ตัวแปรท่ีศึกษา โดยขอคําแนะนําเบื้องตนจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ นํา

เครื่องมือท่ีสรางเสร็จแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนของคําถาม

และสิ่งท่ีควรปรับปรุงแกไข เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบ

ของ ลิเคิรท (Likert) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด สรางแบบสอบถาม ตามกรอบแนวคิด

ของแบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994) ใน 4 ดาน ไดแก 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2) 

การสรางแรงบันดาลใจ 3) การกระตุนทางปญญา 4) การคํานึงความเปนปจเจกบุคคล จํานวน 20 ขอ 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเคียนซา 

จังหวัดสุราษฎรธานีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x� = 3.41) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจาก

มากไปหานอย ไดแก ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (x� = 3.48) ดานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคล 

(x� = 3.46) ดานการกระตุนทางปญญา (x� = 3.42) และดานการสรางแรงบันดาลใจ (x� = 3.30) 

รายละเอียดดังในตารางท่ี 1 
 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1  แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเคียนซา โดยรวมและรายดาน 
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2. ผลการเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถาน ศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูในอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี โดยจําแนกตามประสบการณการทํางานโดย

ภาพรวมไมแตกตางกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี โดยจําแนกตามประสบการณการทํางาน 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ

ผูบริหาร 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F P 

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ระหวางกลุม 2.135 2 1.068 8.52* .000 

 ภายในกลุม 19.538 156 .125   

 รวม 21.673 158    

2. การสรางแรงบันดาลใจ ระหวางกลุม 1.495 2 .747 4.41* .014 

 ภายในกลุม 26.415 156 .169   

 รวม 27.909 158    

3. การกระตุนทางปญญา ระหวางกลุม .513 2 .256 2.15 .120 

 ภายในกลุม 18.606 156 .119   

 รวม 19.118 158    

4. การคํานึงความเปนปจเจกบุคคล ระหวางกลุม .040 2 .020 .09 .911 

 ภายในกลุม 33.473 156 .215   

 รวม 33.513 158    
 

 

 

ตารางท่ี 2  (ตอ) 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ

ผูบริหาร 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F P 

ดานท่ี ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารแตละดาน x� S.D. แปลผล 

1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 3.48 0.69 ปานกลาง 

2 การสรางแรงบันดาลใจ 3.30 0.79 ปานกลาง 

3 การกระตุนทางปญญา 3.42 0.82 ปานกลาง 

4 การคํานึงความเปนปจเจกบุคคล 3.46 0.81 ปานกลาง 

 รวม 3.41 0.63 ปานกลาง 
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รวม ระหวางกลุม .097 2 .049 1.64 .197 

 ภายในกลุม 4.619 156 .030   

 รวม 4.717 158    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

3. ผลการเปรียบเทียบ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครูในอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ดังนั้นจึง

ปฏิเสธสมมติฐานรายละเอียดดังในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการเปรียบเทียบ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามระดับการศึกษา 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

t p 
x� S.D x� S.D 

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 3.37 .32 3.64 .37 -4.702* .00 

2. การสรางแรงบันดาลใจ 3.36 .36 3.22 .49 1.988* .05 

3. การกระตุนทางปญญา 3.45 .41 3.39 .22 1.170 .24 

4. การคํานึงความเปนปจเจกบุคคล 3.48 .53 3.42 .34 2.799 .43 

รวม 3.41 .20 3.42 .13 -2.01 .93 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน

อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเคียนซา 

จังหวัดสุราษฎรธานีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก การมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ ดานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการกระตุนทางปญญา และการสรางแรงบันดาลใจ 

สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐดนัย วัฒนสุข (2554) ศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในอําเภอตาพระยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษาในอําเภอตาพระยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต2 มีภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานปรากฏวาอยูในระดับมากทุกดาน 

โดยเรียงจากมากไปนอย ไดแก ดานการเปนผูมีบารมี ดานการเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตามเปน

รายบุคคล ดานการเปนผูสรางแรงบันดาลใจ และดานการเปนผูสรางการกระตุนการใชปญญา ท้ังนี้อาจเปน

เพราะวาผูบริหารสถานศึกษามีความรูดานการบริหาร ตลอดท้ังมีความรูดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัด
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การศึกษาทําใหผูบริหารสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน การดํารงชีวิตเพ่ือใหทันกับโลก

ยุคโลกาภิวัฒนและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ตลอดท้ังการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ทุกคน

ในองคกรตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวคิดในการทํางาน เ พ่ือตอบสนองเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 โดยโรงเรียนตองปรับเปลี่ยนการบริหารงานโดยการ

ใชโรงเรียนเปนฐาน ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหาร ครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน

เชนกัน แตสําหรับผูบริหารนับเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญในการดําเนินการตาง ๆ ของสถานศึกษา เพราะ

เปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ วางแผน กําหนดนโยบาย อํานวยการและมอบหมายงาน กํากับติดตามเพ่ือ

ขับเคลื่อนโรงเรียนใหเขาสูเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ในปจจุบันผูบริหารตองสรางภาวะผูนําท่ีเข็มแข็ง เพ่ือ

การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารท่ีใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะสงผลให

บุคลากรมีความม่ันใจในการทํางาน งานทุกอยางจะสําเร็จดวยดีเพราะความพอใจในการทํางาน เกิดความ

รวมมือทุกฝายกอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และผูบริหารมีวิธีจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 2. ครูในอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานีท่ีมีประสบการณการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็น

ตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธ

สมมติฐาน และสอดคลองกับงานวิจัยของลําดวน เอ่ียมอาจ (2558) วิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 41 พบวา จากผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จําแนกตามเพศและ

ประสบการณในการทํางาน พบวา ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวคือ ครูในจังหวัดกําแพงเพชร สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ท้ังเพศชายและเพศหญิง และผูท่ีมีประสบการณในการ

ทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีแนวปฏิบัติและการแสดงออก

ซ่ึงพฤติกรรมในการบริหารงานกับครูท่ีเทาเทียมกันทุกคน ไมยึดประสบการณในการทํางานหรือความ

แตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิงมาเปนหลักในการมอบหมายงาน ทําใหครู มีความคิดเห็นตอภาวะ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน 

3. ครูในอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานีท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 

สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐดนัย วัฒนสุข (2554) พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในอําเภอตาพระยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 

เขต2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวามีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามกระแส

ของโลกาภิวัฒน ทําใหเกิดกระแสนําไปสูการวางแผนเพ่ือพัฒนาการศึกษาท้ังเชิงรุกและเชิงรับ จะเห็นได

จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจะเนนการกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษา ท้ังดานการบริหารงาน



32 

 
JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 7 No. 2 May - April 2019 

วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ดังนั้น ผูบริหารในยุค

ปฏิรูปการศึกษาจึงตองปรับเปลี่ยนบทบาท และวิธีการบริหารของตน ตองเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถใน

การบริหารจัดการมากข้ึน ไมวาจะเปนผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือวุฒิการศึกษาท่ีสูงกวา

ปริญญาตรี ลวนเปนผูท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีความตื่นตัวอยูตลอดเวลา เพ่ือใหเปนผูท่ีมีโลก

ทัศนกวางไกล มีเหตุผลในการบริหารงาน ประกอบกับผูบริหารทุกคนตางไดรับการศึกษาคนควาจากการ

ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถ กอใหเกิดทักษะความชํานาญ และ

ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานไดเปนอยางดียิ่ง จากปจจัยดังกลาวจึงทําใหไมพบความแตกตางของภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สระแกว เขต 2 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 

1. ผูบริหารควรสงเสริมและสนับสนุนการทํางานของผูรวมงาน เพ่ือใหครูสามารถทํางานไดอยาง

เต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 

2. ผูบริหารควรสอนงานแกผูรวมงาน และประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูรวมงาน 

   ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ควรวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา และความพึงพอใจ

ของครู อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลและการนําแผน

ไปปฏิบัติกับการเรียนรูของตนเองของผูนําทองถ่ินของตําบลวังตะเคียน อําเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา” 

มีวัตถุประสงค 3 ขอ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูนําชุมชนท่ีมีสวนเก่ียวของในการวางแผน

พัฒนาตําบลและการนําแผนไปปฏิบัติแตมิใชผูท่ีรับนโยบายหรือไดรับการอบรมฝกฝนในการวางแผนพัฒนา

ตําบลโดยตรง วามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาฯ การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงาน วามีสวน

รวมในระดับใด 2) เพ่ือศึกษาถึง การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงของผูนําชุมชนท่ีมีสวนเก่ียวของในการ

วางแผนพัฒนาตําบลและการนําแผนไปปฏิบัติแตมิใชผูท่ีรับนโยบายหรือไดรับการอบรมฝกฝนในการ

วางแผนพัฒนาตําบลโดยตรง วาเกิดการเรียนรูจากการจัดทําแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผน และการ

ประเมินผลงาน วาเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในระดับใด 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการมี

สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลงาน กับการเรียนรูของ

ตนเองของผูนําชุมชนของตําบลวังตะเคียน อําเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการศึกษา พบวา 1) การมีสวนรวมของผูนําชุมชน ท่ีไมมีบทบาทหนาท่ีโดยตรงในการวางแผน

พัฒนาตําบลและการปฏิบัติตามแผนพัฒนาตําบล ซ่ึงไดแก กํานัน  ผูชวยผูใหญบาน สมาชิก อบต. และ

ตัวแทนจากประชาชน ในภาพรวมผูนําชุมชน มีสวนรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 เม่ือ

พิจารณารายดานพบวาผูนําชุมชนมีการมีสวนรวม ในการปฏิบัติการ (การดําเนินการ) สูงท่ีสุด มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.84 รองลงมาคือผูนําชุมชนมีการมีสวนรวมเทากันท้ังดาน การมีสวนรวม ในการตัดสินใจ และดาน
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การมีสวนรวมประเมินผล  2)  ผูนําชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเคียน  อําเภอเมืองฯ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  มีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ในภาพรวมมีการเรียนรูอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.79 เม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา ดานการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังตะเคียนและ

การนําแผนไปปฏิบัติ ดานความชัดเจนของนโยบาย ดานความชัดเจนของวิธีปฏิบัติงาน ดานลักษณะของ

หนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานความเพียงพอของทรัพยากร ดานการติดตอประสานงาน มีการเรียนรู

ในระดับมากทุกดาน  3)  ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลและการนําแผน

ไปปฏิบัติของผูนําทองถ่ิน กับการเรียนรูของตนเองของผูนําทองถ่ินของตําบลวังตะเคียน อําเภอเมืองฯ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคาความสัมพันธในระดับสูง (rXtot, Ytot = 0.77) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 

คําสําคัญ: การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล, การนําแผนไปปฏิบัติ, การเรียนรูของตนเองของ 

              ผูนําชุมชน 
 

ABSTRACT 

Research subject "The relationship between participation in the formulation of the 

Tambon Development Plan and the implementation of the plan and their own learning of 

the local leaders of Tambon Wang Takhian, Muang District, Chachoengsao Province" have 

3 objectives as follows  1) To study the participation level of community leaders who 

were involved in Tambon development planning and implementing the plan but not 

those who received the policy or had receive training in the Tambon development plan, 

that were involved in the development plan, plan implementation and performance 

evaluation.  2) To study Learning from the practical actions of community leaders who 

were involved in the Tambon development planning and implementation but not those 

who received the policy or had receive training in the Tambon development planning, 

that learning from the development plan, Implementation of the plan and performance 

evaluation.  3) To study the relationship between participation of community leader in 

Tambon development plan, Implementation of the plan and Performance evaluation and 

self-learning of the community leaders of Tambon Wang Takhian, Mueang District, 

Chachoengsao Province. 

 The results showed that:  1) Participation of community leaders who did not have 

a direct role in Tambon Development Planning and the implementation of the Tambon 

Development Plan, which were village chiefs, village headmen, SAO members and 

representatives from the people, in general, community leaders participation at a high 

level with an average of 3.76. When considering each aspect, it was found that 

community leaders had participation in action (Operations) highest with an average of 
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3.84, followed by community leaders had equal participation in both participation to 

make decisions aspects and participation in evaluation.  2) Community leaders of the 

administrative organization of Tambon Wang Takhian , Mueang District, Chachoengsao 

Province, there was learning from actual practice, in general, the learning was at a high 

level, with an average value of 3.79. When considering in each aspect, it were found that 

the development of the Tambon Wang Takhian Administrative Organization Development 

Plan, the implementation of the plan, the clarity of the policy, Regarding the clarity of the 

procedures, Resource sufficiency  and coordination, that  Community leaders could learn 

in high level  in all aspects.  3) Relationship between participation in the formulation of 

the district development plan and the implementation of the plan by the local leaders 

And self-learning of the local leaders of Tambon Wang Takhian , Mueang District, 

Chachoengsao Province, had a high level of correlation (rXtot, Ytot = 0.77) at 0.01 

significance. 

Keywords: Participation in the Formulation of the District Development, Plan and  

                    Implementation of the Plan, Self-learning of community leaders  

 

บทนํา 

  การขับเคลื่อนองคกรของทองถ่ินในปจจุบันเปนท่ีทราบกันดีวาตองคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชน

เปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

ท่ีเนนกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติแผนพัฒนาทองถ่ินจึงเปนเครื่องมือสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวย

สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปญหาประการหนึ่งคือในการวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการ

ของทองถ่ิน เพ่ือนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมายอยางเปนระบบ ซ่ึงจะชวยใหการกําหนดแผนงานโครงการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีทิศทางท่ีสอดคลองและประสานสนับสนุนในจุดมุงหมายรวมกัน ซ่ึง

นอกจากจะทําใหปญหาและความตองการ ไดรับการตอบสนองอยางเหมาะสมแลว ยังเปนการบริหาร

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด (พวงทอง โยธาใหญ, 2545: 3) สวนปญหาอีกประการ

หนึ่งคือในระบบการปกครองสวนภูมิภาคและการปกครองสวนทองถ่ินทําใหผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีมีการขีด

เสนแบงหนาท่ีกันชัดเจนจนทําใหขาดความรวมมือกันในการทํางานเพ่ือชุมชนของตนเองตามความคาดหวัง

ของประชาชน โดยเฉพาะกลุมผูนําชุมชนท่ีมีสวนเก่ียวของในการวางแผนพัฒนาตําบลและการนําแผนไป

ปฏิบัติท่ีมิใชผูท่ีรับนโยบายหรือไดไดรับการอบรมฝกฝนในการวางแผนพัฒนาตําบลโดยตรงแตเปนผูท่ีรอบรู

ปญหาในพ้ืนท่ีตนเอง เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิก อบต. ตัวแทนประชาคม 

 ดังนั้น ผูศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวน

ตําบลวังตะเคียน อําเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงความรู ความเขาใจของผูนําชุมชนท่ีมีสวนเก่ียวของใน

การวางแผนพัฒนาตําบลและการนําแผนไปปฏิบัติแตมิใชผูท่ีรับนโยบายหรือไดรับการอบรมฝกฝนในการ
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วางแผนพัฒนาตําบลโดยตรงวาเกิดการเรียนรูข้ึนจากการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบลวังตะเคียน  การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการดําเนินงานตามแผน ของ

ตําบลวังตะเคียน  อําเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงเปนการเกิดข้ึนจากการเรียนรูท่ีเกิดจากการปฏิบัติ

จริงตั้งแตมีการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลวังตะเคียนเปนตนมา เพ่ือนําผลท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนา

แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังตะเคียน ซ่ึงจะสงผล

ใหการนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุผลตรงตามวัตถุประสงคของนโยบายมากข้ึนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูนําชุมชนท่ีมีสวนเก่ียวของในการวางแผนพัฒนาตําบลและ

การนําแผนไปปฏิบัติแตมิใชผูท่ีรับนโยบายหรือไดรับการอบรมฝกฝนในการวางแผนพัฒนาตําบลโดยตรง วา

มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาฯ การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงาน วามีสวนรวมในระดับใด  

2. เพ่ือศึกษาถึง การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงของผูนําชุมชนท่ีมีสวนเก่ียวของในการวางแผน

พัฒนาตําบลและการนําแผนไปปฏิบัติแตมิใชผูท่ีรับนโยบายหรือไดรับการอบรมฝกฝนในการวางแผนพัฒนา

ตําบลโดยตรง วาเกิดการเรียนรูจากการจัดทําแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลงาน วา

เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในระดับใด  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล การนําแผนไป

ปฏิบัติ และการประเมินผลงาน กับการเรียนรูของตนเองของผูนําชุมชนของตําบลวังตะเคียน อําเภอเมืองฯ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล การนําแผนไปปฏิบัติและการประเมินผลงานมี

ความสัมพันธกับการเรียนรูของตนเองของผูนําชุมชนของตําบลวังตะเคียน อําเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทางบวก 

 

 

 

 

 

 

กรอบความคิดในการศึกษา 

 

              ตัวแปรท่ีหนึ่ง                        ตัวแปรท่ีสอง 

 

- ความชัดเจนของนโยบาย 

 ั ป ิ ั ิ  

การมีสวนรวมของตนเองในการจัดทํา

ผนพัฒนาตําบลและการนําแผนไป

 
การมีสวนรวมของประชาชน  

  ้    

การเรียนรูในการจัดทําจัดทําแผน 

พัฒนาตําบลและการนําแผนไปปฏิบัติ 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

การดําเนินการวิจัย 

ของเขตดานเนื้อหา  

1. การเรียนรูของผูนําทองถ่ินท่ีมีสวนเก่ียวของในการวางแผนพัฒนาตําบลการนําแผนไปปฏิบัติ 

และการประเมินผลงาน แตมิใชผูท่ีรับนโยบายหรือไดไดรับการอบรมฝกฝนในการวางแผนพัฒนาตําบล

โดยตรง ของตําบลวังตะเคียน อําเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพิจารณาวาการเรียนรูท่ีเกิดจากการมี

สวนรวมในการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผน และการประเมินลงานของผูนําชุมชนขององคการ

บริหารสวนตําบลวังตะเคียน อําเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

2. การมีสวนรวมของผูนําทองถ่ินท่ีมีสวนเก่ียวของในการวางแผนพัฒนาตําบล การนําแผนไป

ปฏิบัติ และการประเมินผลงาน แตมิใชผูท่ีรับนโยบายหรือไดไดรับการอบรมฝกฝนในการวางแผนพัฒนา

ตําบลโดยตรง ของตําบลวังตะเคียน อําเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ในการศึกษาประกอบดวย ผูนําชุมชนท่ีมีสวนเก่ียวของในการวางแผนพัฒนาตําบล การ

นําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลงาน แตมิใชผูท่ีรับนโยบายหรือไดไดรับการอบรมฝกฝนในการวางแผน

พัฒนาตําบลโดยตรง  ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิก อบต. ตัวแทนประชาคม 

จาก 11 หมูบานในตําบลวังตะเคียน รวม 169 คน 

กลุมตัวอยาง คือผูนําชุมชนท่ีมีสวนเก่ียวของในการวางแผนพัฒนาตําบล การนําแผนไปปฏิบัติ 

และการประเมินผลงาน แตมิใชผูท่ีรับนโยบายหรือไดไดรับการอบรมฝกฝนในการวางแผนพัฒนาตําบล

โดยตรง  ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิก อบต. ตัวแทนประชาคม จาก 11 

หมูบานในตําบลวังตะเคียน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie and Morgan และทํา

การสุมกลุมตัวอยางตามสัดสวนของประชากร ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 122 คน และดําเนินการสุม

แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
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ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาคนควาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา

ตําบลและการนําแผนไปปฏิบัติกับการเรียนรูของตนเองของผูนําทองถ่ินของตําบลวังตะเคียน อําเภอเมืองฯ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา” ไดแก 

ตัวแปรท่ีหนึ่ง ความคิดเห็นของผูนําชุมชนเก่ียวกับการมีสวนรวมของตนเองในการจัดทํา

แผนพัฒนาตําบล การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลงาน ซ่ึงในงานวิจัยนี้สนใจระดับการมีสวนรวม 3 

ระดับคือ 

- การมีสวนรวมในการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาตําบล  

- การมีสวนรวมในการปฏิบัติ (ดําเนินงาน)  

- การมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาตําบล 

ตัวแปรท่ีสอง ตัวแปรตามท่ีศึกษาเก่ียวกับการเรียนรูของผูนําชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากการมีสวนรวมใน

การปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาตําบล การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลงาน  5 ดานคือ 

- ความชัดเจนของนโยบาย 

- ความชัดเจนของวิธีปฏิบัติงาน 

- ลักษณะของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 

- ความเพียงพอของทรัพยากร 

- การติดตอประสานงาน 

 

ผลการวิจัย 

 1. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล วังตะเคียน อําเภอเมืองฯ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตารางท่ี 1  การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการวางแผนพัฒนาตําบลและการปฏิบัติตามแผนพัฒนาตําบล 

n=122 

การมีสวนรวมของผูนําชุมชน x� SD. ระดับการมีสวนรวม 

1. การมีสวนรวม ในการตัดสินใจ 3.73 0.94 มาก 

2. การมีสวนรวม ในการปฏิบัติการ (การดําเนินการ) 3.84 0.93 มาก 

3. การมีสวนรวม ประเมินผล 3.73 0.80 มาก 

รวม 3.76 0.89 มาก 

การมีสวนรวมของผูนําชุมชน ท่ีไมมีบทบาทหนาท่ีโดยตรงในการวางแผนพัฒนาตําบลและการ

ปฏิบัติตามแผนพัฒนาตําบล ซ่ึงไดแก กํานัน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิก อบต. และตัวแทนจากประชาชน ใน

ภาพรวมผูนําชุมชน มีสวนรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 (x�) = 3.76 เม่ือพิจารณาราย

ดานพบวาผูนําชุมชนมีการมีสวนรวม ในการปฏิบัติการ (การดําเนินการ) สูงท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 
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รองลงมาคือผูนําชุมชนมีการมีสวนรวมเทากันท้ังดาน การมีสวนรวม ในการตัดสินใจ และดานการมีสวน

รวม ประเมินผล 

 

2. การเรียนรูของผูนําชุมชนจากการมีสวนรวมในการจัดทําแผนฯและปฏิบัติตามแผน 

 

ตารางท่ี 2  การเรียนรูของผูนําชุมชนเกิดจากการมีสวนรวมในการจัดทําแผนฯและปฏิบัติตามแผน 

n=122 

การเรียนรูของผูนําทองถิ่น x� SD. ระดับการเรียนรู 

1. ดานความชัดเจนของนโยบาย 3.77 0.70 มาก 

2. ดานความชัดเจนของวิธีปฏิบัติงาน 3.78 0.79 มาก 

3. ลักษณะของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 3.82 0.77 มาก 

4. ความเพียงพอของทรัพยากร 3.81 0.77 มาก 

5. การติดตอประสานงาน 3.79 0.80 มาก 

รวม 3.79 0.75 มาก 

 

ผูนําชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเคียน  อําเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีการ

เรียนรูจากการปฏิบัติจริง ในภาพรวมมีการเรียนรูอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 เม่ือพิจารณาใน

รายดาน พบวา ดานการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังตะเคียนและการนําแผนไปปฏิบัติ 

ดานความชัดเจนของนโยบาย ดานความชัดเจนของวิธีปฏิบัติงาน ดานลักษณะของหนวยงานท่ีนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ ดานความเพียงพอของทรัพยากร ดานการติดตอประสานงาน มีการเรียนรูในระดับมากทุกดาน 

3. การทดสอบความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

วังตะเคียน อําเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา กับการเรียนรูของผูนําชุมชน   

 

 

 

 

ตารางท่ี 3  แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลและการนํา

แผนไปปฏิบัติของผูนําทองถ่ิน กับการเรียนรูของตนเองของผูนําทองถ่ินของตําบลวังตะเคียน 

อําเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การมีสวนรวมใน

การจัดทํา

แผนพัฒนาตําบล

และการนําแผน

การเรียนรูของตนเองของผูนําทองถิ่น การ

เรียนรู

ของ

ตนเอง

ความ

ชัดเจน

ของ

ความชัดเจน

ของ

ผูปฏิบัติงาน 

ลักษณะของ

หนวยงานท่ี

นํานโยบาย

ความพียง

พอของ

ทรัพยากร 

การติดตอ

ประสานงาน 
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ไปปฏิบัติของผูนํา

ทองถิ่น 

นโยบาย ไปปฏิบัต ิ ของผูนํา

ทองถิ่น 

Ytot 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

การมีสวนรวมใน

การตดัสินใจ X1 
0.71** 0.72** 0.77** 0.75** 0.82** 0.74** 

การมีสวนรวมใน

การปฏิบัติ X2         

(ดําเนนิงาน) 

0.61** 0.77** 0.79** 0.72** 0.71** 0.73** 

การมีสวนรวมใน

การประเมินผล X3 
0.16* 0.14* 0.19** 0.21** 0.23* 0.18* 

การมีสวนรวมใน

การจัดทําแผน     

พัฒนาตําบลและ

การนําแผนไป 

ปฏิบัติของผูนํา

ทองถิ่น Xtot 

0.73** 0.73** 0.76** 0.78** 0.75** 0.77** 

 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 **ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 

 

 ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลและการนําแผนไปปฏิบัติของ

ผูนําทองถ่ิน กับการเรียนรูของตนเองของผูนําทองถ่ินของตําบลวังตะเคียน อําเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มีคาความสัมพันธในระดับสูง (rXtot, Ytot = 0.77) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 เม่ือพิจารณาความสัมพันธรายคู

ระหวางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลและการนําแผนไปปฏิบัติของผูนําทองถ่ิน กับการเรียนรู

ของตนเองของผูนําทองถ่ิน พบวา 

 1) ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ กับการเรียนรูของตนเองของผูนําทองถ่ิน 

ทุกคูมีความสัมพันธในระดับสูงทุกคู ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 

 2) ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการปฏิบัติ(ดําเนินงาน) กับการเรียนรูของตนเองของผูนํา

ทองถ่ิน ทุกคูมีความสัมพันธในระดับสูงทุกคู ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 

 3) ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการประเมินผล กับการเรียนรูของตนเองของผูนําทองถ่ิน 

มีลักษณะ ดังนี้ 

      (1) คูท่ีมีความสัมพันธในระดับนอย ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 มี 4 คู คือ 

   - ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการประเมินผล กับการเรียนรูของตนเองของผูนํา

ทองถ่ิน (rX3 ,Ytot = 0.18) 
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   - ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการประเมินผล กับความชัดเจนของนโยบาย (rX3 

,Y1 = 0.16) 

   - ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการประเมินผล กับความชัดเจนของผูปฏิบัติงาน 

(rX3 ,Y2 = 0.14) 

   - ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการประเมินผล กับการติดตอประสานงาน (rX3 

,Y5 = 0.23) 

      (2) คูท่ีมีความสัมพันธในระดับนอย ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 มี 2 คู คือ 

   - ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการประเมินผล กับลักษณะของหนวยงานท่ีนํา

นโยบายไปปฏิบัติ (rX3 ,Y3 = 0.19) 

   - ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการประเมินผล กับความพียงพอของทรัพยากร 

(rX3 ,Y4 = 0.21) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลและการนํา

แผนไปปฏิบัติกับการเรียนรูของตนเองของผูนําทองถ่ินของตําบลวังตะเคียน อําเภอเมืองฯ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา” พบประเด็นท่ีนาสนใจสามารถนํามาอภิปรายได ดังนี้ 

1. การมีสวนรวมของผูนําชุมชน ท่ีไมมีบทบาทหนาท่ีโดยตรงในการวางแผนพัฒนาตําบลและการ

ปฏิบัติตามแผนพัฒนาตําบล ซ่ึงไดแก กํานัน  ผูชวยผูใหญบาน สมาชิก อบต. และตัวแทนจากประชาชน ใน

ภาพรวมผูนําชุมชน มีสวนรวมอยูในระดับมาก เนื่องจาก ตําบลวังตะเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพ้ืนท่ีสวน

ใหญเปนพ้ืนท่ีเขตเมือง ทําใหประชาชนมีความตื่นตัวใหความสนใจกับสิทธิของตนเองท่ีจะไดรับจากองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และผูนําชุมชนท่ีมีตําแหนงตาง ๆ ในพ้ืนท่ีตําบลและหมูบาน ทําใหประชาชนในสวนนี้

มักถามไถถึงการพัฒนาตําบลในดานตาง ๆ จากผูนําชุมชนซ่ึงเปนการกระตุนใหผูนําชุมชนท้ังท่ีมีหนาท่ี

โดยตรงและผูนําชุมชนท่ีมีหนาท่ีทางออมใหความสนใจกับแผนพัฒนาตําบล โดยเฉพาะในประเด็น (1)การมี

สวนรวมในการตัดสินใจ (2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติ (ดําเนินงาน) และ (3) การมีสวนรวมในการ

ประเมินผล เพราะจะเปนขอมูลท่ีทําใหตอบคําถามกับประชาชนในพ้ืนท่ีไดวา แผนพัฒนาตําบลจะทําอะไร 

ใครเปนผูทํา ทําเม่ือใด และผลของการดําเนินงานเปนอยางไร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรศักดิ์ สีใจ

เจริญ (2543) ไดทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตําบล ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน พบวาโครงการหรือกิจกรรมท่ีประชาชนเขาไปมีสวน

รวมมากท่ีสุด ไดแก ดานโครงสรางพ้ืนฐานรองลงมา ไดแก การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ และกิจกรรมท่ีมี

สวนรวมนอยท่ีสุด ไดแก ประเภทอ่ืนโดยจะเขาไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาก

ท่ีสุด รองลงมาเปนการไดรับประโยชนจากโครงการ หรือกิจกรรม ซ่ึงสาเหตุการมีสวนรวมเนื่องจากไดรับ

รับผิดชอบทองถ่ินของตนเองและเปนการควบคุมการทํางานของอบต. 
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2. ผูนําชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเคียน อําเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีการ

เรียนรูจากการปฏิบัติจริง ในภาพรวมมีการเรียนรูอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 เม่ือพิจารณาใน

รายดาน พบวา ดานการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังตะเคียนและการนําแผนไปปฏิบัติ 

ดานความชัดเจนของนโยบาย ดานความชัดเจนของวิธีปฏิบัติงาน ดานลักษณะของหนวยงานท่ีนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ ดานความเพียงพอของทรัพยากร ดานการติดตอประสานงาน มีการเรียนรูในระดับมากทุกดาน 

เพราะการเรียนรูของผูนําชุมชนท่ีไมมีบทบาทหนาท่ีโดยตรงในการวางแผนพัฒนาตําบลและการปฏิบัติตาม

แผนพัฒนาตําบล ซ่ึงไดแก กํานัน  ผูชวยผูใหญบาน สมาชิก อบต. และตัวแทนจากประชาชน เหลานี้มี

โอกาสไดเรียนรูตามการเรียนแบบ Learning by Doing ซ่ึงมีกิจกรรม (Activity) เปนหลักในการเรียนรู โดย

การ “ปฏิบัติจริง Doing”ในเนื้อหาทุกข้ันตอนของการเรียนรู เปนการเรียนรูดวยตนเองทุกคนในกลุมเปนผู

ปฏิบัติ โดยมีผูท่ีมีหนาท่ีโดยตรงเปนผูชี้แนะและเนื้อหาการเรียนรูนั้นเกิดข้ึนเนื่องจาก (1)การมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ (2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติ (ดําเนินงาน) และ (3) การมีสวนรวมในการประเมินผล โดยท่ีการ

มีสวนรวมท้ัง 3 แบบนี้ประกอบไปดวยเนื้อหา (1) ความชัดเจนของนโยบาย (2) ความชัดเจนของ

ผูปฏิบัติงาน (3) ลักษณะของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ (4) ความเพียงพอของทรัพยากร และ (5) 

การติดตอประสานงาน เนื้อหาเหลานี้เปนเนื้อหาท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียนรูเปนเนื้อหานั้น ๆ มีจุดมุงหมาย  

สนุก  และนาสนใจ ไมซํ้าซากจนกอใหเกิดความเบื่อหนาย ดังนั้น ผูนําชุมชนท้ังท่ีมีหนาท่ีโดยตรงและโดยออม

จึงรวมเปนนักออกแบบกิจกรรม Activity Designer ท่ีเปนมืออาชีพ ท่ีสามารถ “มองเห็นภาพกิจกรรม”ได

ทันทีเพราะผูนําชุมชนท้ังท่ีมีหนาท่ีโดยตรงและโดยออม เม่ืออานเนื้อหาจบลงสามารถรวมกันสราง 

(Constructed)ใหเกิดมีข้ึนในตัวผูนําชุมชนท่ีรวมกันทํางาน ทําใหผูนําชุมชนเกิดความคิดวิเคราะห (critical 

Thinking) เพ่ือจะไดรูความตองการและความคิดแทจริงของประชาชน เพ่ือเขาใจความตองการของกลุม

ประชาชน มีความทันสมัยอยูเสมอ 

 3. ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลและการนําแผนไปปฏิบัติของ

ผูนําทองถ่ิน กับการเรียนรูของตนเองของผูนําทองถ่ินของตําบลวังตะเคียน อําเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มีคาความสัมพันธในระดับสูง (rXtot, Ytot = 0.77) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 เม่ือพิจารณาความสัมพันธรายคู

ระหวางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลและการนําแผนไปปฏิบัติของผูนําทองถ่ิน กับการเรียนรู

ของตนเองของผูนําทองถ่ิน พบวา 

 1) ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ กับการเรียนรูของตนเองของผูนําทองถ่ิน 

ทุกคูมีความสัมพันธในระดับสูงทุกคู ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 

 2) ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการปฏิบัติ (ดําเนินงาน) กับการเรียนรูของตนเองของผูนํา

ทองถ่ิน ทุกคูมีความสัมพันธในระดับสูงทุกคู ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 

 3) ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการประเมินผล กับการเรียนรูของตนเองของผูนําทองถ่ิน 

มีลักษณะ ดังนี้   

 (3.1) คูท่ีมีความสัมพันธในระดับนอย ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 มี 4 คู คือ (1) ความสัมพันธ

ระหวางการมีสวนรวมในการประเมินผล กับการเรียนรูของตนเองของผูนําทองถ่ิน (2) ความสัมพันธระหวาง
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การมีสวนรวมในการประเมินผล กับความชัดเจนของนโยบาย (3) ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมใน

การประเมินผล กับความชัดเจนของผูปฏิบัติงาน (4) ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการประเมินผล 

กับการติดตอประสานงาน 

 (3.2) คูท่ีมีความสัมพันธในระดับนอย ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 มี 2 คู คือ (1) ความสัมพันธ

ระหวางการมีสวนรวมในการประเมินผล กับลักษณะของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ และ (2) 

ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการประเมินผล กับความพียงพอของทรัพยากร 

 สาเหตุท่ีลักษณะความสัมพันธของการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลและการนําแผนไป

ปฏิบัติกับการเรียนรูของตนเองของผูนําทองถ่ิน ปรากฏมีท้ังความสัมพันธระดับสูงและระดับนอย เนื่องจาก 

สําหรับคูท่ีมีความสัมพันธในระดับสูง มีสาเหตุท่ีเปนไปตามทฤษฎีการเรียนแบบ Learning by 

Doing กลาวคือเม่ือมีโอกาสมีสวนรวมท้ังการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการมีสวนรวมในการปฏิบัติ 

(ดําเนินงาน) ซ่ึงเนื้องานท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเปนไปตามสภาพจริงท่ีสามารถสังเกตเห็น

ไดโดยตรง เม่ือมีสวนรวมแบบเขารวมดําเนินการแลวจึงสามารถเรียนรูจนเกิดความเขาใจและเปนความรูได

อยางรวดเร็ว สวนการมีสวนรวมในการประเมินผลงานในรูปแบบตาง ๆ องคการบริหารสวนตําบลวัง

ตะเคียนยึดรูปแบบการประเมินจากลักษณะทางวิชาการหรือคูมือมากเกิดไปคูมือจนเปนเหตุใหเกิดการ

เรียนรูไดชาโดยเฉพาะกลุมท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมตน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 

1) องคการปกครองสวนทองถ่ิน ตองสรางการเรียนรู ใหเกิดแกผูนําชุมชนอยางแทจริง รวมท้ังชี้

มูลเหตุ สิ่งท่ีเปนปญหา และความตองการของประชาชน และสรางความเชื่อม่ัน รวมท้ังใหความรู ความ

เขาใจ แกผูนํา จึงจะเกิดความรวมมือ และการมีสวนรวมจากผูนําชุมชนและประชาชนท้ังนี้โดยอบรมให

ความรูแกผูนําชุมชน ในเรื่องข้ันตอน เง่ือนไข วิธีการ และหวงระยะเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เพ่ือใหมีกรอบและทิศทางเดียวกันท้ังระบบขอมูลระบบแผน และระบบงบประมาณ รวมท้ังแบงภารกิจท่ี

ตองกระทํารวมกันอยางชัดเจน 

2) จัดสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการรวมท้ังจัดทําเอกสาร มาสนับสนุนการดําเนินงาน 

การศึกษาดูงาน การจัดการอบรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชน และประชาชนรวมท้ังใหคาตอบแทนแกผูนํา

ชุมชน 

3) สงเสริมการอบรมใหแกบุคลากรหรือผูนําชุมชนไดรับมอบหมายใหมีความรู ความเขาใจในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินมากยิ่งข้ึน 

4) คณะผูบริหารและผูนําชุมชน ตองประสานงานและบริหารงานไปในทิศทางเดียวกัน สงเสริมให

สมาชิกสภาทองถ่ินมีบทบาทมากข้ึน 

5) กําหนดหวงระยะเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหเหมาะสม และชัดเจนรวมท้ังปรับปรุง

แผนเปนระยะ ๆ 
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6) จัดทําแผนพัฒนาตําบลใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน โดยกระตุนใหผูนําชุมชน

และประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนในทุกข้ันตอน เพ่ือใหครอบคลุมและตอบสนองความตองการของ

ประชาชนอยางแทจริง 

7) จัดทําประชาพิจารณ และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบและติดตาม ผลการ

ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รวมท้ังใหคาตอบแทนแกผูรวมทําประชาพิจารณ 

8) ปลูกฝงใหเด็ก, เยาวชน เกิดการเรียนรูในการแกไขปญหาดวยตนเองตั้งแตยังเล็กนั่นคือ ปฏิรูป

การศึกษา 

9) ในการจัดทําแผนพัฒนา ควรมีการรณรงคใหทุกฝาย โดยเฉพาะประชาชน เขามามีสวนรวมใน

การจัดทําแผนพัฒนา, มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ ของ

ขาราชการครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 2) เพ่ือ

เปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต3 จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณในการ

ทํางาน กลุมตัวอยางคือขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต3 

จํานวน 258 คน ทําการสุมโดยวิธีแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือในการวิจัยไดแก 

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาทีแบบ One Sample t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

One way ANOVA และการทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีการของ Scheffe' 

 ผลการศึกษา พบวา  (1) ขาราชการครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 ตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก  (2) ขาราชการ

ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ท้ังเพศชาย และเพศหญิง 

มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ไมแตกตางกัน ท้ังในภาพรวมและ 

รายดาน 

คําสําคัญ: การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ 
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ABSTRACT 

This thesis have 2 objectives as 1) to study the phenomena of teachers’ participation for 

academic administration in school under The Supanburi Primary School Administration Service 

Area Office 3 and 2) to compare the difference of teachers’ participation for academic 

administration in school under The Supanburi Primary School Administration Service Area Office 

3 which classifier by gender educational level and work experience. The sample were 258 

teachers who were selected by stratified random sampling. The tool was 5 rating scale 

questionnaires.  The data were analyzed by frequency percentage mean and standard 

deviation. The hypothesis was tested by one sample t-test, One way ANOVA and proved 

different pair by scheffe’ method. 

 The results reveal that: (1) Teachers in The Supanburi Primary School Administration 

Service Area Office 3 had academic administration participation at high level in overall.  

(2) Teachers, under The Supanburi Primary School Administration Service Area Office 3, both 

male and female had not difference academic administration participation in overall and every 

aspect. 

Keywords: Academic administration participation 

 

บทนํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยังคงยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง (Sufficiency Economy) เปนปรัชญาในการพัฒนาอยูบนพ้ืนฐานแหงความยั่งยืนและสมดุล

เพ่ือใหสังคมไทยมีลักษณะท่ีพึงประสงค 3 ประการ คือ สังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 

สังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทร โดยมีจุดเนนคือ คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ดังนั้นจึงเปนท่ียอมรับวา 

การศึกษามีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในโลกยุคใหมท่ีมีทรัพยากรสําคัญท่ีสุดคือ

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2548: 1 )  และการปฏิรูป

การศึกษา(Educational Reform) เปนอีกแนวทางหนึ่งในการจัดการศึกษาใหคุณภาพ การจัดระบบ

บริหารงานในการศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจความรับผิดชอบเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหการ

จัดการศึกษามีคุณภาพท้ังนี้เพราะการจัดการศึกษานั้นครอบคลุมกิจกรรมและการดําเนินการตาง ๆ ทาง

การศึกษาไวทุกดาน 

จากการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การบริหารงาน

วิชาการ ซ่ึงเปนการบริหารงานท่ีสําคัญและเปนหัวใจตอการปฏิรูปการศึกษาการ  ทําใหงานวิชาการถือเปน

หัวใจของการบริหารการศึกษาเพราะจุดมุงหมายของการบริหารการศึกษาใหมีคุณภาพซ่ึงขนอยูกับงาน

วิชาการท้ังสิ้น และจากการตรวจสอบของผูวิจัยถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตาง ๆ ท่ีสังกัดอยูใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยสํารวจจากรายงานประจําปของโรงเรียน 
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ผลการตรวจประกันคุณภาพภายในของแตละโรงเรียน และเอกสารอ่ืน ๆ พบวาปญหาการมีสวนรวมในการ

บริหารงานวิชาการในภาพรวม 6 ดาน คือ 1) การจัดหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช 2) การใชสื่อการเรียน

การสอน 3) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4) การนิเทศการเรียนการสอน 5) การวัดผลและประเมินผลการ

เรียนการสอน และ 6) การพัฒนาบุคลากรทางการสอน กลาวคือ ขาราชการครูสวนใหญมักขาดการมีสวน

รวมในการบริหารท้ัง 6 ดาน สวนใหญจะปลอยใหเปนท่ีหนาท่ีของผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ

โรงเรียน และครูบางทานท่ีไดรับการแตงตั้งใหมีหนาท่ีทางดานงานวิชาการของโรงเรียน และการพัฒนา

บุคลากรทางการสอน ซ่ึงการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนควรความสําคัญกับการมีสวนรวมเพราะถือวา

เปนหัวใจหลักท่ีจะทําใหการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของขาราชการครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3  วาครูมีความรูดานวิชาการอยูระดับใดและเพ่ือ

ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต3 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ ของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

  2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของขาราชการครู 

และการพัฒนาบุคลากรทางการสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1.ครูของโรงเรียนในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ท่ีมี

ระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน 

2. ครูของโรงเรียนในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ท่ีมี

ประสบการณในการทํางานแตกตางกัน จะมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน 

  

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตของเนื้อหา 

  การศึกษาคนควาครั้งนี้มุงศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของขาราชการครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตามขอบขายการบริหารงานวิชาการ

ประกอบดวย 6 ดาน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 23) ดังนี้คือ ดานการจัดหลักสูตรและนํา

หลักสูตรไปใช ดานการใชสื่อการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการนิเทศการเรียน

การสอน ดานการวัดผลประเมินการเรียนการสอนและดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ คือ ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 รวมท้ังสิ้น 1,050 คน 

กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จํานวน 258 คน ซ่ึงขนาดของกลุมตัวอยางกําหนดโดย

ใชตารางเคสซ่ีและมอแกน และทําการสุมโดยวิธีแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานสภาพของขาราชการครู ประกอบดวย เพศ วุฒิการศึกษา และ 

ประสบการณในการทํางาน  

ตัวแปรตาม ไดแก การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของขาราชการครูในการบริหารงาน

วิชาการ 6 ดาน คือ 1) ดานการจัดหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช 2) ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 3) 

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4) ดานการนิเทศการเรียนการสอน 5) ดานการวัดผลประเมินการเรียน

การสอน และ 6) ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ผูวิจัยเลือกประเด็นงานวิชาการ 6 ดานท่ีมีปญหาดานการมีสวนรวมจากขอบเขตของงาน

วิชาการซ่ึงมีท้ังหมด 12 ดาน (กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 23) เพ่ือสรางกรอบการวิจัย ดังนี้ 

                   ตัวแปรตน                                                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

เครื่องมือการวิจัย  ใชแบบสอบถามแบบตอบตามรายการ (Checklist) และแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 48 ขอ โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอนคือ   

สถานภาพของขาราชการครู 
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตร ี
 สูงกวาปริญญาตร ี
ประสบการณทํางาน 
 1-10 ป 
 11-20 ป 
 ตั้งแต 21 ปข้ึนไป 

การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ 

6 ดาน คือ 

1) ดานการจัดหลักสตูรและนําหลกัสูตรไปใช 

2) ดานการใชสื่อการเรียนการสอน  

3) ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  

4) ดานการนิเทศการเรียนการสอน   

5) ดานการวัดผลประเมินการเรียนการสอน  

6) ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 
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 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  

  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการมีสวนรวมการบริหารงานวิชาการของขาราชการครู

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1  

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะและแนวทางการมีสวนรวมการบริหารงานวิชาการ

ของขาราชการครู 

 การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหสถานภาพผูตอบแบบสอบถามโดยการหาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 

(Percentage) 

 2. วิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการมีสวนรวมของขาราชการครูโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1 ในการบริหารงานวิชาการ โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3. วิเคราะหขอเสนอแนะและแนวทางการมีสวนรวมการบริหารงานวิชาการของขาราชการครู โดย

ใชคาความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

 สถิติในการวิจัย ประกอบดวย 

 1. สถิติในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ คือ 1) ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ

วัตถุประสงค (IOC) 2) สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Coefficient) 

 2. สถิติพรรณนา คือ คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน คือ 1) การทดสอบคาทีแบบ One sample t-test 2) การ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบ One-way ANOVA 3) การทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีการ

ชองเชฟเฟ 

 

ผลของการวิจัย 

 1. สถานภาพของขาราชการครูผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 82.2 จบ

การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 68.1 และมีประสบการณการทํางาน 1 - 10 ป คิดเปนรอยละ 40.0 

 2. ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตอ

การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 ลําดับแรกคือ ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการวัดและประเมินผล 

การสอน และดานการใชสื่อในการเรียนการสอน 

 3. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของ ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 สรุปไดดังนี้ 
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    3.1 ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

ท้ังเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ไมแตกตาง

กัน ท้ังในภาพรวมและรายดาน 

    3.2 ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

ท้ังครูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียน ไมแตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดานเกือบทุกดาน ยกเวนดานการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

    3.3 ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

ท่ีมีประสบการณทํางานแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียน แตกตางกันในภาพรวม และเม่ือพิจารณารายดานพบวาครูท่ีมีประสบการณแตกตางกันมีความ

คิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ไมแตกตางกันเกือบทุกดาน ยกเวนดานการ

นิเทศการสอน ซ่ึงเม่ือพิสูจนความแตกตางรายคูแลวพบวา ท่ีมีประสบการณทํางานระหวาง 1-10 ป จะมี

ความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน แตกตางกับครูท่ีมีประสบการณทํางาน

กลุม ตั้งแต 21 ปข้ึนไป สวนเม่ือเปรียบเทียบครูท่ีมีประสบการณทํางานกลุม 1-10 ป กับกลุม 11-20 ป 

และเปรียบเทียบครูท่ีมีระสบการณทํางานกลุม 11-20 ป กับกลุมตั้งแต 21 ปข้ึนไป พบวาไมแตกตางกัน 

 4. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของขาราชการครูโรงเรียนสังกัด

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 สามารถสรุปผล ไดดังนี้ 

    4.1 ขอเสนอแนะดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชท่ีขาราชการครูตองการมากท่ีสุด

คือ ทุกคนควรมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรและการนําไปใช โดยมีผูบริหารเปนผูนํา มีการวางแผนและ

เตรียมบุคลากรท่ีเก่ียวของ มีการประชุมวางแผนเพ่ือจัดทําหลักสูตร 

    4.2 ขอเสนอแนะดานการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีขาราชการครูตองการมากท่ีสุดคือการใช

งบประมาณโรงเรียนในการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน รวมกับสื่อท่ีครูจัดทําข้ึนเอง และสื่อธรรมชาติท้ัง

ภายในและภายนอกโรงเรียน 

    4.3 ขอเสนอแนะดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีขาราชการครูตองการมากท่ีสุดคือการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือเสริมทักษะในดานตาง ๆ เปนกิจกรรมของลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมในวันสําคัญ 

การบําเพ็ญประโยชน หรือกิจกรรมดานอ่ืน ๆ ท่ีปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบ 

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค ควรเปดโอกาสใหท้ังครูและนักเรียน มากข้ึน ในการมีสวน

รวมเพ่ือเสนอความเห็นวาควรเปนกิจกรรมอะไร ทําอยางไร 

    4.4 ขอเสนอแนะดานการนิเทศการเรียนการสอนท่ีขาราชการครูตองการมากท่ีสุดคือคณะครู

ควรมีสวนรวมในการนิเทศการสอน โดยเปดโอกาสในครูนิเทศซ่ึงกันและกัน โดยใชรูปแบบท่ีหลากหลาย 

และนําผลการนิเทศแจงใหผูถูกนิเทศรับทราบเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาตนเอง 

    4.5 ขอเสนอแนะดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนท่ีขาราชการครูตองการมากท่ีสุด

คือควรจัดใหมีการประเมินผลตามสภาพจริง ใหตรงกับวัตถุประสงคการประเมินท่ีตั้งไว จัดเก็บขอมูล



53 

 
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนของเด็กนักเรียนอยางเปนระบบ วิธีการประเมินควรมีความหลากหลายเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค และนําผลการประเมินจัดทําเปนแฟมสะสมงานของนักเรียน และของครู 

    4.6 ขอเสนอแนะดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอนท่ีขาราชการครูตองการมากท่ีสุดคือควรให

ครูมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนาตนเอง เชนครูควรเปนผูรวมกําหนดวาตัวครูตองการอบรมดาน

อะไรบาง ดวยวิธีการอะไร 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของขาราชการครูโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 สามารถนําขอสรุปสําคัญมาอภิปรายผล ไดดังนี้ 

 1. ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของขาราชการครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ถนอมรัตน สิทธิเสนี (2550: บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโงเรียนเทศบาล สังกัด

เทศบาลเมืองกระทุมแบน และผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล 

สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบนในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะตั้งแตยุคปฏิรูปการศึกษา

เปนตนมาสถานศึกษาตางใหความสําคัญกับงานวิชาการมากข้ึน เพราะงานวิชาการเปนภารกิจสําคัญของ

โรงเรียนซ่ึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย และเปนไปตามแนวคิดของ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546: 

15) ท่ีกลาววาการบริหารงานวิชาการนั้น ผูบริหารไมสามารถกระทําไดโดยลําพัง ตองอาศัยความรวมมือ

จากครูผูสอนดวย เพราะครูผูสอนคือ ผูท่ีเก่ียวของโดยตรงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงจําเปน

อยางยิ่ง  ท่ีผูบริหารโรงเรียนจะตองเปดโอกาสใหครูเขามามีสวนรวมในการบริหารวิชาการใหมากท่ีสุด 

 2. ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 ท้ังเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียน ไมแตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ สถิตย ทรายทอง (2552: 

บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน

เทศบาลบานศรีตะก่ัวปา ผลการศึกษาพบวาครูมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายดานอยู

ในระดับมาก และพบวาครูท่ีมีเพศแตกตางกันการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและราย

ดานไมแตกตางกัน ท้ังนี้เนื่องจากในยุคปจจุบัน เพศไมไดเปนปญหาหรืออุปสรรคในงานวิชาการ เพราะงาน

วิชาการใชสติปญญาความรูความเขาใจความคิดริเริมสรางสรรคเปนสวนใหญ ปจจุบันครูเพศชายและเพศ

หญิงไดรับการศึกษาอบรมสมํ่าเสมอ จึงมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูบริหารไดมากข้ึนซ่ึง

มักจะเห็นเพศชายและเพศหญิงเขามามีสวนรวมในงานวิชาการอยูเสมอ ๆ 

 3. ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 ท้ังครูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการมีสวน

รวมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ไมแตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดานเกือบทุกดาน ยกเวน

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของมานิตา สุทธิหา (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษา
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ระดับการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา อําเภอบางประกง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 3 พบวา

การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการมีสวนของครูท่ีมี

การศึกษาแตกตางกันตอการบริหารงานวิชาการ จะมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน  ทัง

นี้อาจเปนเพราะการปฏิบัติราชการในบทบาทของครู กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนเรียนทุก ๆ 

โรงเรียน กําหนดบทบาทหนาความรับผิดชอบเหมือนกัน นอกจากนั้นครูทุกคนยังปฏิบัติงานอยูภายใต

ระเบียบกฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติเดียวกัน ทําใหครูมีความรอบรู และความตองการพัฒนาตนเอง

ทํานองเดียวกัน ซ่ึงสงผลใหมีการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน สังคมปจจุบัน

เปนสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน ดังนั้น การปฏิสัมพันธระหวางครูในโรงเรียนดําเนินไปในรูปแบบของการ

แบงปนประสบการณในการทํางานไมใหเหลือมล้ํากัน และการพัฒนาโรงเรียนตองยึดระเบียบการปฏิบัติงาน

เดียวกัน ดังนั้นการมีสวนรวมระหวางครูจึงยึดแนวปฏิบัติใกลเคียงกันจึงทําใหระดับการมีสวนรวมไม

แตกตางกันถึงแมจะมีระดับการศึกษาแตกตางกัน 

 4. ผลการวิจัย พบวาขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 ท่ีมีประสบการณทํางานแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียน แตกตางกันในภาพรวม และเม่ือพิจารณารายดานพบวาครูท่ีมีประสบการณแตกตางกัน

มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ไมแตกตางกันเกือบทุกดาน ยกเวน

ดานการนิเทศการสอน สอดคลองกับงานวิจัยของ ปาณิสรา เกิดมรกต (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาระดับ

การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ ของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ผลการศึกษาพบวา 

ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ โดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก และครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ท่ีมีประสบการณในการทํางานแตกตางกันจะมีสวน

รวมในการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากครูทีมีประสบการณมากไดปฏิบัติงานมานาน 

จึงไดทราบปญหาและเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดจนแนวทาง หรือวิธีการแกไขตาง ๆ มาบางแลว ซึงเม่ือใด

ทีเกิดปญหาซํ้า ๆ กัน หรือเหตุการณในทํานองเดียวกันเกิดข้ึน ก็สามารถมีสวนรวมปฏิบัติงานไดทันที สวน

ครูทีมีประสบการณในการปฏิบัติงานนอยทําใหยังไมคอยแนใจหรือขาดความม่ันใจท่ีจะเขาไปมีสวนรวมใน

การปฏิบัติงานนั้น ๆ อาจตองใชเวลาในการทําความเขาใจ หรือมีโอกาสหาความรูเพ่ิมเติม จึงมีความเขาใจ

และมีแนวทางปฏิบัติมากข้ึนจนสามารถตัดสินใจเขาไปมีสวนรวมไดอยางม่ันใจเม่ือมีเหตุการณหรือมีปญหา

ใหเกิดข้ึน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ มารโคไลน (Marcoline, 1990 P 201 อางใน ศิริพร  

ศรีอินทรสุทธิ์, 2550 หนา 44) ท่ีไดศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหารโรงเรียนในรัฐ

เพนซิลวาเนีย งานวิจัยเรื่องนี้ เปนการสนับสนุนความคิดท่ีแตกตางกันในการพิจารณาประสบการณในการ

ทํางานของครูท่ีแตกตางกันในเรื่องท่ีตองตัดสินใจรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งพบวาอายุของครูท่ีมี

ประสบการณในการทํางานสูงจะมีสวนเก่ียวของกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจสูงกวาครูท่ีมีประสบการณ

ในการทํางานนอยกวา แมวาครูจะมีความเชื่อพ้ืนฐานรวมกันในหลายเรื่องก็ตาม 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ

โดยเฉพาะใน ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการวัดและประเมินผลการสอน และดานการจัด

หลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช เชนเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการพิจารณาปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับ

สภาพการดําเนินการของโรงเรียน มีสวนรวมในการวิเคราะหและกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนในแต

ละหนวยการเรียนรูรายวิชาทีเปนการประเมินตามสภาพจริง 

 2. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวาง

การเรียนการสอนโดยการนิเทศภายใน เพ่ือสงเสริมใหการดําเนินงานดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการคิดริเริ่มการตัดสินใจใน

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 4. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการ

ใหบริการยืมสื่อ เพ่ือเปนแนวทางในการคัดเลือกสื่อสําเร็จรูปทีผลิตไดมาตรฐานหรือรวมกันผลิตสื่อใหมี

ประสิทธิภาพตามกระทรวงศึกษาธิการกําหนด และนํามาใชในการประกอบการเรียนการสอน 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาความสัมพันธของการมีสวนรวมของครูกับความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

 2. ควรศึกษาสภาพปญหาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

 3. ควรศึกษาเชิงลึกถึงความตองการการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตามผลการวิจัยฉบับนี้ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS) ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และประเมินความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานตอระบบรายงานผลการประเมินสวน

ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กลุมตัวอยาง คือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาจาก 225 เขต ผูปฏิบัติงานการรายงานผลการประเมินสวนราชการฯ เขตละ 1 คน รวมท้ังสิ้น

จํานวน 225 คน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 142 คน โดยใชเกณฑตามตารางของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie 

and Morgan) และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) การวิเคราะหขอมูลโดย

ใชคํานวณหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (x�) 

ผลการวิจัย พบวา ผูทรงคุณวุฒิไดใหแนวทางในการพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินสวน

ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดของเกณฑการวัด การประเมินท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงควรพิจารณาจากแนวคิด

ของเกณฑการใหคะแนนแบบใหมควบคูกับการพัฒนาใหทันสมัยเหมาะสมกับรูปแบบและวิธีการรายงาน

ตัวชี้วัดมากท่ีสุด โดยมีแนวคิดในการพัฒนาระบบ ดังนี้ (1) การปรับปรุงจากระบบเดิมใหดีข้ึน (2) การ

พัฒนาลักษณะ (Feature) และโมดูล (Module)  เพ่ิมเติม  และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

183 เขต และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต ไดมีการเขาใชงานระบบรายงานผลการ

ประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: 

KRS) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปใชในการประเมินสวนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครบถวน คิดเปนรอยละ 100 ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานตอ
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ระบบรายงานผลฯ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x� = 3.55, S.D. 1.04) เม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา  ความพึงพอใจในดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบ 

รองลงมา คือ ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ, ดานการทํางานไดตามฟงกชั่นงานของ 

ระบบ, และดานความงายตอการใชงานระบบ 

คําสําคัญ: ระบบรายงานผล, ตัวชี้วัด, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ABSTRACT 

The objective of this research were to develop report system of government 

assessment according to with the KPI Report System (KRS) of Office of Basic Educational 

Commission and assess the satisfaction of the workers toward the government evaluation 

report system in accordance with the measures to improve the efficiency of the 

government performance. The sample consisted of 225 Educational Service Area Offices, 1 

Assessment Report Worker, Department of the Convention, totaling 211 persons, receiving 

142 samples using the Krejcie and Morgan. And Simple Random Sampling were used to 

analyze the data by calculating frequency, percentage, cumulative value (x�) 

The research found that: experts had guidelines for development of a government 

evaluation report according to improve the efficiency of government performance, of the 

Office of Basic Educational Commission, which had details of the key performance 

indicators changed. Therefore, should consider the concept of the new indicators criteria 

along with the development to be modern and suitable for the format and method of 

report system. The concepts of the system development were as follows: (1) Improving 

from the previous system (2) Developing additional features and modules by 183 schools 

under Office of Primary Educational Service Area and 42 schools under Office of Secondary 

Educational Service Area have access to the KPI Report System (KRS) of the Office of Basic 

Educational Commission. To be used in assessing government agencies in according to 

improve efficiency in government performance completely, representing 100%. Operator 

satisfaction with the report system. Overall, the satisfaction were at high level (mean of 

3.55). When considered in each aspect, found that the highest mean satisfaction was the 

satisfaction of the users of the system, followed by data security in the system, working 

according to the system function and the easy-to-use system. 

Keywords: Report System, Key Performance Indicator, Office of Basic Educational Commission 

 

บทนํา 
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รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหสวนราชการมีการปรับปรุงและ

ยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจึงตองมีการ

ดําเนินงานตามแผนงานโครงการท่ีสอดรับกับนโยบายท่ีสําคัญเรงดวนของรัฐบาล ยุทธศาสตรและเปาหมาย

ของประเทศไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม เปาหมายท่ี

รัฐบาลกําหนด ดังนี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1 บัญญัติวา 

“การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสิน การอํานวย

ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน การปรับปรุง

คุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งเพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ

ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติราชการ 

การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ” 

  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 

กําหนดวาเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปน

ลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 

กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวน

ราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. กําหนด 

คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 5/2559 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของ

รัฐธรรนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดออกคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 

5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชนในการปฏิรูประบบการ

บริหารราชการแผนดิน มีผลบังคับใช ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559 

มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินขาราชการพลเรือนใน

ความรับผิดชอบของฝายบริหารและแบบประเมินสวนราชการตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ท่ี 5/2559 และใหนําแบบประเมินฯ นี้ไปใชในการประเมินขาราชการและการประเมินสวน

ราชการในรอบการปฏิบัติงาน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 

 ขอสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 ใหทุกสวนราชการดําเนินการ

พัฒนาและปรับปรุงการทํางานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพ และขอสั่งการนายกรัฐมนตรีใน
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การประชุมหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเทา ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2560 ใหทุกสวน

ราชการพิจารณาเรงรัดการขับเคลื่อนปฏิรูปองคกร (โครงสราง/กระบวนการทํางาน) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดเกิดข้ึนตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2546 ไดยุบรวมกรมวิชาการ กรมสามัญศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในสวนภูมิภาค 

ไดแก สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ มาจัดระเบียบเปนราชการสวนกลางระดับ

สํานัก หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสํานัก หรือสํานักบริหารงานในสวนกลาง และใหมี

การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร 

วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอ่ืน (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

2546) ซ่ึงตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม ไดแบงสวนราชการในสวนกลางเปน 10 สํานัก 2 กลุม ประกอบดวย สํานักอํานวยการ สํานัก

การคลังและสินทรัพย สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักทดสอบทางการศึกษา 

สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุมตรวจสอบภายใน และกลุมพัฒนาระบบบริหาร ในสวนของการจัด

ระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้น ไดจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไว 2 สวน 

คือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 

ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษาไดประกาศตั้งพ้ืนท่ีการศึกษาครั้งแรก

จํานวน 175 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและตอมา ประกาศเพ่ิมเปนจํานวน 185 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ ปจจุบันมี

จํานวน 225 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ังมีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวน 30,717 โรง ซ่ึงมีฐานะ

เปนนิติบุคคลตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   

ในระยะเวลาท่ีผานมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดทุมเทสรรพกําลัง  รวมแรง

รวมใจกันพัฒนาการปฏิบัติราชการท้ังในราชการสวนกลาง ราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและใน

สถานศึกษา เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษาท่ีตองการใหบุคคลมี

สิทธิ และโอกาสเสมอกันในการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและ

มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย โดยครอบคลุมบุคคลท่ีมีความบกพรอง ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 

สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู หรือมีรางกายพิการทุพพลภาพ บุคคลซ่ึงไมสามารถพ่ึงตนเองได ไมมี

ผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองใหมีสิทธิ และโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนพิเศษตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

การปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยในระยะท่ีผานมา ไดผสมผสานแนวคิดสําคัญ  

2 ประการ คือ หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ซ่ึงมีจุดเนนเก่ียวกับ

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ ความสามารถในการแขงขัน การบริหารแบบเอกชน การ

จัดการแบบองคกรขนาดกะทัดรัด และหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  (Good 
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Governance) ในชวงแรกเปนการสรางความเขาใจและการยอมรับจากทุกฝายท่ีเก่ียวของและมีการปรับ

บทบาทภารกิจ โครงสราง กระทรวง ทบวง กรม ปรับกลไกวิธีบริหารราชการ วิธีการงบประมาณ และ

ระบบบุคลากรภาครัฐ ซ่ึงมีแผนงานท่ีไดดําเนินการ คือ การปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของสวน

ราชการ การปรับวิธีการบริหารงานใหม การปฏิรูปวิธีการงบประมาณ การปฏิรูประบบบริหารงานบุคคล 

และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมคานิยมของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ โดยในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม

คานิยมของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐนั้น ไดวางแนวทางใหขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐมีความ

เขาใจและสามารถปรับตัวใหเขากับวิถีการทํางานแนวใหมท่ีเนนความรับผิดชอบตอสาธารณะ การทํางานท่ี

สามารถกําหนดและวัดผลของการปฏิบัติงานและสามารถทํางานในสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมองคกรใหม ๆ 

ได ซ่ึงจะทําใหระบบราชการไทยกาวไปสูราชการไทยยุคใหม ดังนั้น เพ่ือใหสวนราชการในสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ ไดบรรลุผลตามเปาหมายจากการรวบรวมขอมูลหนวยงานในสังกัด 

225 แหง สามารถสงขอมูลจํานวนมากและจัดสงในรูปแบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส และสามารถ

ประมวลผลท่ีมีจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาการพัฒนาระบบรายงานผลการประเมิน

สวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS)  

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะเปนเครื่องมือสําคัญท่ีสงผลใหการประเมินประสิทธิภาพ

การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนไปตามวัตถุประสงคและไดขอมูลยอนกลับท่ีมีคุณภาพ และทําใหการ

บริหารจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานตอระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS) ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดําเนินการวิจัย 

 

 ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS) ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเดิมคือ

ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยนําเสนอเนื้อหารายละเอียดเก่ียวกับประชากร

และกลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

1. ผูใหขอมูล คือ กลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน เลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ประกอบไปดวย ผูปฏิบัติงานดานการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และผูเก่ียวของกับการพัฒนาระบบจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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ประเด็นในการสัมภาษณ (Interview) 3 ประเด็น ไดแก  

2.1 แนวคิดในการพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน        

2.2 ความตองการในการใชงานระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS) ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในมุมมองผูใชงาน (User) 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากการ วิธีการสัมภาษณ (Interview) ในวันท่ี 26 มกราคม 2560 ณ 

โรงแรมทองธารา จากบุคลากรท่ีปฏิบัติงานระดับสํานักในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี

เก่ียวของกับกระบวนงานในระดับสํานักในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีประสบการณเก่ียวกับการรายงานผลดวยระบบรายงานผล

การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

4. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยการสรุปและเสนอเปนความเรียง 

  

ข้ันตอนท่ี 2 การนําระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS) ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใชในการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

              1.1 ประชากร คือ ผูปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกแหง ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานระบบ

รายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report 

System: KRS) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาก 225 เขต ผูปฏิบัติงานการรายงานผล

การประเมินสวนราชการฯ เขตละ 1 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 225 คน 

               1.2 กลุมตัวอยาง คือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจาก 225 เขต ผูปฏิบัติงานการรายงานผล

การประเมินสวนราชการฯ เขตละ 1 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 225 คน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 142 คน โดยใช

เกณฑตามตารางของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie and Morgan) และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย 

(Simple Random Sampling)  

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

             2.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบตรวจสอบรายการ (Check List) เพ่ือสํารวจการใชระบบ

รายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report 
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System: KRS) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางวามีความครบถวน 

สมบูรณ ในการใชระบบหรือไม 

             2.2 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ การสรางและหาคุณภาพของแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) มีข้ันตอน ดังนี้ 

                        2.2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา หนังสือ ท่ีเก่ียวกับการสรางแบบสอบถาม 

                    2.2.2 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหา ขอบเขต และวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา   

                    2.2.3 หาคุณภาพของแบบสอบถามดวยการหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 คน และปรับปรุงตามขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

                     2.2.4 จัดทําเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ฉบับสมบูรณ และนําไปใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูล  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

   การเก็บรวบรวมขอมูลในชวงการรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอบท่ี 2 ในชวงเดือน

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 

4. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชคํานวณหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (x�) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยนําเสนอในรูปแบบตาราง 
 

 ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานตอระบบรายงานผลการประเมินสวน

ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS) ของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

              1.1) ประชากร คือ ผูปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกแหง ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงาน

ระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI 

Report System: KRS) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาก 225 เขต ผูปฏิบัติงานการ

รายงานผลการประเมินสวนราชการฯ เขตละ 1 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 225 คน 

   1.2) กลุมตัวอยาง คือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจาก 225 เขต ผูปฏิบัติงานการรายงานผลการ

ประเมินสวนราชการฯ เขตละ 1 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 225 คน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 142 คน โดยใชเกณฑ

ตามตารางของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie and Morgan) และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple 

Random Sampling)  

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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    2.1 เครื่องมือท่ีใช คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานตอระบบรายงานผลการ

ประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: 

KRS) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี 2 ตอน คือ  

   ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check 

List)  

   ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานตอระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS) ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

ดังนี้ 

      5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

      4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

       3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

      2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ นอย 

        1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

    2.2 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ  

    การสรางและหาคุณภาพของแบบสอบถาม มีข้ันตอน ดังนี้ 

           2.2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา หนังสือ ท่ีเก่ียวกับการสรางแบบสอบถาม 

           2.2.2 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหา ขอบเขต และวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา  

           2.2.3 หาคุณภาพของแบบสอบถามดวยการหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคการวิจัย (IOC : 

Index of Item-Objective Congruence) ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาขอคําถามในแบบสอบถามแตละขอ ได

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.60 ถึง 1.00 

            2.2.4 หาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง

ท่ีไมไดเปนผูใหขอมูลในครั้งนี้ ไดแก ผูปฏิบัติงานการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและ

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึง

เปนผูปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะของการดําเนินการคลายคลึงกันในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน จํานวน 30 คน นําผลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามไปหาคาความเท่ียงดวยการหาคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา (α - Coefficient) ของ Cronbach (1990) พบวา แบบสอบถามมีความเท่ียงท้ังฉบับ เทากับ 0.94  

           2.2.5 จัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผลการวิจัย 
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 ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS) ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

 ประเด็นท่ี 1 แนวคิดในการพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS) ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ (KPI Report System : KRS) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนระบบท่ีตอ

ยอดจากระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ซ่ึงไดถูกพัฒนาข้ึนตั้งแต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยเขาใชงานระบบผานเว็บไซต http://krs.psdg-obec.go.th เปนระบบสําหรับ

รายงานผลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสามารถใชระบบ KRS ในการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ โดยแนบไฟลเอกสาร/หลักฐานผานระบบ Online และใชงานไดแบบ Real Time มีการสื่อสารสอง

ทางระหวางผูรายงานขอมูลและผูรับรองขอมูล ซ่ึงผูรับรองขอมูล จะเปนผูใหคะแนนตัวชี้วัดแก สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา และแสดงผลการดําเนินงานเปนคาคะแนน 1.0000-5.0000 และการแสดงผลรูปแบบตาง ๆ 

ท่ีกําหนด ดังนั้น เปาหมายท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินสวนราชการฯ ในครั้งนี้ 

จึงเพ่ือใหเกิดการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานจะชวยลดภาระและสงเสริม

ใหเกิดประสิทธิภาพในระบบราชการ และเพ่ือประโยชนในการสงเสริม พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดของเกณฑการวัด การประเมินท่ีเปลี่ยนแปลงไป  จึงควรพิจารณาจากแนวคิดของ

เกณฑการใหคะแนนแบบใหมควบคูกับการพัฒนาใหทันสมัยเหมาะสมกับรูปแบบและวิธีการรายงานตัวชี้วัด

มากท่ีสุด รวมท้ังเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกใหสอดคลองกับแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ โดยมีแนวคิดในการพัฒนาระบบ ดังนี้ 

1. การปรับปรุงจากระบบเดิมใหดีข้ึน 

1.1 ดานการทํางาน ควรใหมีความสะดวกตอการทํางานผานระบบ และมีความงายตอการใช

งานระบบ 

1.2 ระบบควรแสดงผลการจัดการรายงานผลใหเปนปจจุบัน 

1.3 ใหระบบมีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีงายตอการสืบคน 

1.4 เลือกใชขนาดของตัวอักษรบนจอภาพและสีใหเหมาะสม   

1.5 ควรใช password กลาง เพ่ือใหผูอ่ืนสามารถทํางานแทนได 
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1.6  ควร มีการปรับรูปแบบการแสดงผล ใหสามารถแสดงผลตามกระบวนวิ ธี 

ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ควบคูไปกับการเทียบเคียงผลการดําเนินงานในแตละปเพ่ือใหเห็นการพัฒนา

ของหนวยงาน 

2. การพัฒนาลักษณะ (Feature) และโมดูล (Module) อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

          2.1 การปรับปรุงหนาตาของระบบใหเหมาะสม 

          2.2 การเพ่ิมสิทธิ์ในการรายงานตัวชี้วัดใหกับผูดูแลระบบระดับเขตพ้ืนท่ี 

          2.3 การเพ่ิมผูปฏิบัติงานตัวชี้วัดและมอบหมายตัวชี้วัด 

          2.4 การตรวจสอบการเขาใชงานระบบ 

          2.5 การอนุญาตใหเพ่ิมเติม/แกไขขอมูลในชวงปดระบบ 

          2.6 การใหคะแนนเองโดยผูประเมิน (Audit)  

          2.7 การรับรองขอมูลตอเนื่อง 

ประเด็นท่ี 2 ความตองการในการใชงานระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS) ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในมุมมองผูใชงาน (User) 

 ผูทรงคุณวุฒิไดรวมกันพิจารณาและวิเคราะหแนวคิดในการพัฒนาระบบ (ดังที่ปรากฏในตอนท่ี 

1) ผูทรงคุณวุฒิไดมีแนวคิดในเชิงของการพัฒนาระบบวา ในการดําเนินการจริง ผูดําเนินการผานระบบจะ

เปนบุคลากรจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามารับการอบรมชี้แจงการประเมินสวนราชการประจําป 

นั้น ๆ แตเนื่องจากภายหลังจากการดําเนินการแลว มีความเปนไปไดที่บุคลากรจากสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาผูนั้นอาจไมรับทราบแนวทางวิธีการ และหลักการในการรายงานผลการประเมินสวนราชการได

ทั้งหมด รวมทั้งลักษณะงานในการรายงานผลตัวชี้วัดมีหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนตัวเลขรอยละ 

จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน การดําเนินการ/ไมดําเนินการ เปนตน ซึ่งในแตละปคณะทํางานจะทํา

การพัฒนาระบบใหตัวแปรและสูตรการคํานวณสอดคลองกับตัวชี ้วัดตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด

เทานั้น ดวยเหตุนี้เองจึงควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบใหเกิดความชัดเจนและงายตอการเรียนรูให

เปนมิตรตอผูใชงาน (Friendly user) เพื่อลดอุปสรรคในการรายงานผลการประเมินสวนราชการอันจะ

สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการประเมินผลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูทรงคุณวุฒิ

จึงมีมติและความคิดเห็นตรงกันใหมีการพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS) ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเนนความตองการท่ีมาจากแนวคิดของผูใชงาน (User) โดยมีเปาหมายใหผูใชงาน

สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ขจัดขอบกพรองอันเปนอุปสรรค และเพิ่มเติมลักษณะ (Feature) 

และโมดูล (Module) ท่ีจะเปนประโยชนและชวยใหการทํางานงายยิ่งข้ึน 

 

 ตอนท่ี 2 ผลการนําระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS) ของสํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใชในการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ 

 

 พบวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 183 เขต และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต รวมท้ังสิ้น 225 เขต มีการเขาใชงานระบบรายงานผลการประเมิน

สวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS) ของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครบถวน คิดเปนรอยละ 100 และกรอกขอมูลทุกตัวชี้วัด 

ครบถวน คิดเปนรอยละ 100 

 

 ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานตอระบบรายงานผลการประเมินสวน

ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System : KRS) ของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

   ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานตอระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS) ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังตารางตอไปนี้  

 

ตารางท่ี 1  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานตอระบบรายงานผลการ 

               ประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report 

                   System: KRS) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกเปนรายการของแตละดาน  

                           (n = 248) 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับ 

ดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบ    

 1. ความสามารถของระบบในดานการจัดการผูใชงานระบบ 3.60 0.49 มาก 

 2. ความสามารถของระบบในดานการจัดการขอมูลในระบบ 3.79 0.76 มาก 

 3. ความสามารถของระบบในดานการจัดการรายงานผล 3.21 1.47 ปานกลาง 

 4. ความสามารถของระบบในดานการจัดการในสวนการแจงเตือน 4.40 0.80 มาก 

รวม 3.75 0.42 มาก 

ตารางท่ี 1  (ตอ) 

 (n = 248) 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับ 

ดานการทํางานไดตามฟงกช่ันงานของระบบ    

 1. ความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลนําเขา 4.31 0.51 มาก 
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รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับ 

 2. ความถูกตองในการคนหาขอมูล 2.80 0.75 ปานกลาง 

 3. ความถูกตองในการปรับปรุงแกไขขอมูล 2.99 1.10 ปานกลาง 

 4. ความถูกตองในการแกไขขอมูล 3.01 0.90 ปานกลาง 

5. ความถูกตองของผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผลในระบบ 4.40 0.40 มาก 

 6. ความถูกตองของการผลลัพธในรูปแบบรายงาน 3.19 0.75 ปานกลาง 

 7. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 3.20 0.75 ปานกลาง 

 8. ความนาเชื่อถือไดของระบบ 3.60 0.81 มาก 

 9. ความครอบคลุมของระบบท่ีพัฒนากับการทํางานจริง 3.01 1.10 ปานกลาง 

 10. การปองกันขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 3.79 0.98 มาก 

รวม 3.43 0.39 ปานกลาง 

ดานความงายตอการใชงานระบบ    

 1. ความสะดวกในการใชงานของระบบ 3.85 0.75 มาก 

 2. ความเหมาะสมในการเลือกใชชนิดตัวอักษรบนจอภาพ 3.80 1.47 มาก 

 3. ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 3.40 0.49 ปานกลาง 

 4. ความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษรและรูปภาพ 2.60 0.49 ปานกลาง 

 5. ความเหมาะสมในการใชขอความเพ่ืออธิบายสื่อความหมาย 3.80 1.47 มาก 

    6. ความเหมาะสมในการใชสัญลักษณหรือรูปภาพในการสื่อความหมาย 4.00 0.00 มาก 

 7. ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหนาจอภาพ 2.79 0.75 ปานกลาง 

    8. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธโตตอบกับผูรับรองและ 

        รายงานขอมูล 

3.20 0.40 ปานกลาง 

 9. ความเหมาะสมในการวางตําแหนงของสวนประกอบบนจอภาพ 3.01 1.27 ปานกลาง 

    10.คําศัพทท่ีใชผูใชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบัติตามไดโดยงาย 3.59 1.02 มาก 

รวม 3.40 0.21 ปานกลาง 

ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ    

    1. การกําหนดรหัสผูใช และรหัสผานในการตรวจสอบผูเขาใชระบบ 3.60 0.80 มาก 

2. การตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงานของผูใชระบบในระดับตาง ๆ 3.21 0.99 ปานกลาง 

3. การควบคุมใหใชงานตามสิทธิ์ผูใชไดอยางถูกตอง 3.79 0.97 มาก 
 

ตารางท่ี 1  (ตอ) 

 (n = 248) 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับ 
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4. การปองกันการกําหนดรหัสผานอยางงาย 3.85 0.79 มาก 

รวม 3.61 0.34 มาก 

 

จากตารางท่ี 1  พบวา ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอระบบรายงานผลฯ ในแตละดานมี

รายละเอียด ดังนี้ 

ดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X̅ = 

3.75, S.D. = 0.42) เม่ือพิจารณาเปนรายการ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 1 รายการ 

ระดับมาก 3 รายการ โดยรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสามารถของระบบในดานการจัดการในสวน

การแจงเตือน (X̅ = 4.40, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ ความสามารถของระบบในดานการจัดการขอมูลในระบบ 

(X̅ = 3.79, S.D. = 0.76) สวนความสามารถของระบบในดานการจัดการรายงานผล มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (X̅ = 

3.21, S.D. = 1.47) 

ดานการทํางานไดตามฟงกชั่นงานของระบบ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง (X̅ 

= 3.43, S.D. = 0.39) เม่ือพิจารณาเปนรายการ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 6รายการ  

อยูระดับมาก 4 รายการ โดยรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความถูกตองของผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผล

ในระบบ (X̅ = 4.40, S.D. = 0.40) รองลงมา คือ ความถูกตองในการจัดเก็บขอมูลนําเขา (X̅ = 4.31, S.D. 

= 0.51) สวนความถูกตองในการคนหาขอมูล  มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (X̅ = 2.80, S.D. = 0.75) 

ดานความงายตอการใชงานระบบ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.40, 

S.D. = 0.21) เม่ือพิจารณาเปนรายการ พบวา มีการความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 5 รายการ อยูใน

ระดับมาก 5 รายการ  โดยรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมในการใชสัญลักษณหรือรูปภาพใน

การสื่อความหมาย (X̅ = 4.00, S.D. = 0.00) รองลงมา ความงายตอการใชงานของระบบ คือ (X̅ = 3.85, 

S.D. = 0.75) สวนความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษรและรูปภาพ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (X̅ = 2.60, S.D. = 

0.49) 

ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X̅ 

= 3.61, S.D. = 0.34) เม่ือพิจารณาเปนรายการ พบวา อยูในระดับปานกลาง 1 รายการ อยูในระดับมาก 3 

รายการ โดยรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การปองกันการกําหนดรหัสผานอยางงาย (X̅ = 3.85, S.D. = 

0.79) รองลงมา คือ การควบคุมใหใชงานตามสิทธิ์ผูใชไดอยางถูกตอง (X̅ = 3.79, S.D. = 0.97)  สวนการ

ตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงานของผูใชระบบในระดับตาง ๆ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (X̅ = 3.21, S.D. = 0.99) 

 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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 1. แหลงขอมูลมีปริมาณมาก คือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 225 เขต และโรงเรียนอีกกวาสาม

หม่ืนโรงท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศ การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศใหครบถวนและมีความเท่ียงตรงถูกตอง โดย

ผานเครื่องมือ อุปกรณ ทําใหไมท่ัวถึง เพราะในหนวยงานท่ีอยูในชนบทท่ีหางไกลท่ัวประเทศ จึงควรมีการ

จัดตั้งระบบไฟฟาท่ีมีเครื่องมือและอุปกรณท่ีเหมาะสมกับการใชงานท่ีทันสมัย สามารถนําไปใชประโยชนใน

ดานอ่ืน ๆ ไดดวย 

 2. บุคลากรผูปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงผูปฏิบัติงานหลักเปนบุคลากรจากกลุม

อํานวยการ ซ่ึงอาจยังไมมีทักษะในดานการใชงานระบบสารสนเทศมากพอ ทําใหการรายงานในระบบไม

เปนไปตามเปาหมายในบางเขตพ้ืนท่ี จึงควรมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดการใชงาน รวมถึง

การสรรหา บรรจุ แตงตั้งบุคลากรท่ีมีทักษะเฉพาะดานเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. นโยบายควรมีความชัดเจน และไมเปลี่ยนแปลงบอย เนื่องจากการกําหนดตัวชี้วัดในระบบ

รายงานผลตองนํามาดําเนินการท้ังป หากมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปจะทําใหเกิดความไมเท่ียงของระบบ

การรายงานผล หรือสงผลกระทบตอคาคะแนนท่ีเกิดข้ึน ทําใหเกิดความไมตอเนื่องและไมเปนระบบของการ

ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบรายงานผลท่ีนําสูบุคคลวาสามารถใชงานและประเมินผล

เปนรายบุคคลไดมากนอยเพียงใด และนํามาเชื่อมโยงกับการประเมินผลประจําปไดหรือไม อยางไร 

 2. ควรนําไปพัฒนากับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะการบริหารงานในรูปแบบท่ีคลายกัน  

เพ่ือดูประสิทธิภาพ ประสิทธิผลวาเปนอยางไร และนําผลท่ีไดมาจัดทําแผนพัฒนาตอไป 

 3. ควรพัฒนาวิธีการบูรณาการระบบรายงานผลรวมกับระบบอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู ในปจจุบัน  

เพ่ือหาแนวทางในการลดภาระการรายงานขอมูลผานระบบ ใหเกิดประสิทธิภาพและใชประโยชน 

จากสารสนเทศใหเกิดความคุมคา  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษามุมองของครูท่ีมีตอการจัดบริการทางการศึกษาของ

โรงเรียนกลุมตะวันออกพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) เพ่ือ

เปรียบเทียบมุมมองของครูท่ีมีตอการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนกลุมตะวันออกพัฒนา โดย

จําแนกตาม ระดับการศึกษาและประสบการณการทํางาน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในโรงเรียนกลุมตะวันออก

พัฒนา อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 7 โรงเรียน รวม 165 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี (f) รอยละ (%) คาเฉลี่ย (x�) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห t-test 

ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนกลุม

ตะวันออกพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครอยูในระดับมาก และเม่ือ

พิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานอาคารสถานท่ี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการ

แนะแนวใหคําปรึกษา และดานวิชาการ ตามลําดับ 2) มุมมองตอการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียน

กลุมตะวันออกพัฒนาของครูท่ีมีระดับการศึกษาและประสบการณการทํางานตางกันนั้นมีความแตกตางกัน 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีมุมมองตอการจัดบริการดานวิชาการและดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีครูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญา

ตรีมีมุมมองวาการจัดบริการท้ัง 2 ดานมากกวาครูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

คําสําคัญ: การจัดบริการทางการศึกษา,  มุมมองของครู 

ABSTRACT 
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This research has the following objectives. 1) to study the education service of 

schools in teachers', perspective of Eastern Development Schools Group, under 

SamutSakhon Primary Education Service Area Office 2) To compare teachers' perspectives 

on education service of schools, Eastern Development Schools Group. Distinguish by the 

work experience. and education. The samples used were 165 teachers in the Eastern 

Development Schools Group,Krathum Baen district of SamutSakhon Province. The 

instruments used were the questionnaire. The statistics used in data analysis were 

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

 The result of research found that: 

 1. The educational service of schools in teachers', perspective of Eastern 

Development Schools Group, under Samut Sakhon primary education service area office, 

the overall were at high levels. When considering each aspect, were at high levels in 

every aspect. Sorted by descending of mean as academic, buildings, counseling and 

information technology respectively. 

 2. Teachers' Perspectives on Educational Service Provided by Eastern development 

schools Group, Distinguish by the work experience and education were not different. 

Keywords: Educational Service, Teachers’ Perspective 

 

บทนํา 

สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มตาศักยภาพ 

บทบาทสําคัญของสถานศึกษาคือการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและดําเนินการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติใน

การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางมีคุณภาพ โดยสรางความม่ันใจตอพอแมผูปกครอง และชุมชนวา

ผูเรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดและเกิดสมรรถนะสําคัญตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา (กระทรวง ศึกษาธิการ, 2551) เพ่ือใหบรรลุตาม

เจตนารมณดังกลาว สถานศึกษาจึงตองจัดบริการทางการศึกษาในดานตาง ๆ ท้ัง ดานวิชาการ ดานอาคาร

สถานท่ี  ดานการแนะแนวใหคําปรึกษาและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนสมาชิกท่ีดี

ของชุมชน สามารถอยูในสังคมแวดลอมไดอยางมีความสุข การจัดบริการทางการศึกษาในสถานศึกษานั้น 

ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกล จะทําใหการจัดการเรียนรูในโรงเรียนเปนไปอยางมี

คุณภาพ ในการพัฒนาผูเรียนไปสูอนาคตท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี มี

คุณภาพตามท่ีสังคมตองการ 

สภาพการณปจจุบันท่ีสถานศึกษาจะตองจัดการเรียนรู โดยท่ีมุงเนนใหผูเรียนนั้นไดมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World class standard) ผูเรียนมีศักยภาพ 

เปนพลโลก (World citizen) และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมโดยเฉพาะ เพ่ือพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนและการจัดการเรียนรูและการจัดการดวยระบบท่ีมีคุณภาพเปนการตอยอดคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคท่ีเปนมาตรฐานชาติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2553 ความสําคัญของ

ปญหาดวยเหตุนี้ การจัดบริการทางการศึกษาจึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญท่ีไมควรละเลยหรือมองขามแตตอง

ใหความสําคัญในลําดับตน ๆ จึงเกิดปญหาการใหบริการไมท่ัวถึงซ่ึงสงผลทําใหเกิดปญหาตาง ๆ เกิดความ

ลาชาในการใหบริการและปญหาความไมเหมาะสมของหองเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องใชท่ีเก่ียวกับการ

เรียนการสอน สภาพแวดลอมภายในหองเรียนไมเหมาะแกการเรียนรู หองน้ํา หองปฏิบัติการ โรงอาหารไม

ถูกสุขลักษณะ บางโรงเรียนไมมีบอดักไขมันท่ีโรงอาหาร เปนตน 

จากปญหาดังกลาว โดยเริ่มจากการวางแผนนโยบายในการบริหารการจัดบริการทางการศึกษา

มุงเนนการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงทุกวัย

สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางวัฒนธรรม การเก้ือกูล พัฒนาทักษะใหคนมีการ

เรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดบริการทางการศึกษานั้น จึงจําเปนท่ีผูบริหารทําหนาท่ีสําคัญในการนําพา

องคกรสูเปาหมายท่ีพึงประสงค โดยการกําหนดเปนยุทธศาสตร การจัดการศึกษาสูการปฏิบัติท่ีแสดงใหเห็น

ศักยภาพคุณภาพ สูงสุดในการบริหารการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือใหคนไทยทุกคนไดเรียนรู

ตลอดชีวิต ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอยางมีคุณภาพในทุกระดับ ประเภทการศึกษา

ยุทธศาสตรและมาตรฐานการในการปฏิรูปการศึกษาตองมีการวางแผนหรือเตรียมพรอมท้ังในเรื่องบุคลากร 

เครื่องมือ/อุปกรณและสิ่งท่ีสําคัญตองศึกษาความตองการของผูเรียน เนื่องจากผูเรียนมีความแตกตางกันท้ัง

ในระดับการศึกษา ลักษณะของหลักสูตรอาจทําใหผูเรียนมีความตองการท่ีแตกตางกันได และโดยท่ัวไป

ผูเรียนสวนใหญตองการใหสถาบันศึกษาจัดบริการทางการศึกษาในดานตาง ๆ ใหมีความสอดคลองและ

เพียงพอกับความตองการ ขณะเดียวกันคุณภาพในการใหบริการไมวาจะเปนอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตาง 

ๆ รวมถึงบุคลากร สภาพแวดลอมในสถานศึกษายอมมีสวนตอการปฏิรูปการศึกษาท้ังสิ้น จากสภาพการณ

ปจจุบันดังกลาวปญหากระบวนทัศนการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการจัดบริการทางการศึกษา

ในยุคปฏิรูปการศึกษาจําเปนตองตอบสนองแกนักเรียนใหมากท่ีสุด สถานศึกษาควรมีสื่อ อุปกรณ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหสอดคลองกับสถานการณของความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี 

การจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนกลุมตะวันออกพัฒนาจัดใหแกนักเรียน  คือ ดานวิชาการ 

ดานอาคารสถานท่ี ดานการแนะแนวใหคําปรึกษา และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการ

จัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในมุมมองของครูกลุมโรงเรียนตะวันออกพัฒนาใน 4 ดานคือ ดาน

วิชาการ ดานอาคารสถานท่ี ดานการแนะแนวใหคําปรึกษาและดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเพ่ือนํา

ผลการวิจัยท่ีไดมานั้นเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาและเพ่ือปรับปรุง การจัดบริการทางการศึกษาของ

โรงเรียนกลุมตะวันออกพัฒนาใหมีความสมบูรณเกิดผลดี เกิดแกผูเรียนและสอดคลองกับความตองการของ

ผูปกครอง เพ่ือตอบสนองความตองการของนักเรียน ผูปกครอง สังคมและชุมชนไดแทจริงสูงสุดในการ

ใหบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาของโรงเรียนกลุมเครือขาย ตะวันออกพัฒนา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษามุมมองของครูท่ีมีตอการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนกลุมตะวันออกพัฒนา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบมุมมองของครูท่ีมีตอการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนกลุมตะวันออก

พัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จําแนกตามระดับการศึกษาและ

ประสบการณทํางาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

  1. ขอบเขตของเนื้อหา 

ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับการจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในมุมมองของครูกลุม

โรงเรียนตะวันออกพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซ่ึงประกอบดวย 4 

ดาน คือ ดานวิชาการ ดานอาคารสถานท่ี ดานการแนะแนวใหคําปรึกษา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. ประชากร 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในกลุมเครือขายโรงเรียนตะวันออกพัฒนา สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จํานวนท้ังสิ้น 282 ของกลุมเครือขายโรงเรียนตะวันออกพัฒนา 

จํานวน 7 โรงเรียนดังนี้ โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง (ไสวราษฎรอุปถัมภ), โรงเรียนบานสวนหลวง, โรงเรียนวัด

ใหมหนองพะอง โรงเรียนบานแคราย (เกษตรพันธุพิทยาคาร), โรงเรียนสุวรรณรัตนาราม,  โรงเรียนบาน

ดอนไกดี และโรงเรียนบานคลองกระทุมแบน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาการจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในมุมมองของครูกลุมโรงเรียนตะวัน ออก

พัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครในครั้งนี้ ผูวิจัยใชทฤษฎีของสมเดช สี

แสง มาเปนตัวแปรในการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดตาม แผนภาพท่ี 1 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

มุมมองของครูที่มีตอการจัดบริการทาง

การศึกษา 

1. ดานวิชาการ 

2. ดานอาคารสถานที ่

3. ดานการแนะแนวใหคําปรึกษา 

4. ดานเทคโนโลย ี

1. ระดับการศึกษา 

            (1) ปริญญาตรี 

            (2) สูงกวาปริญญาตรี 

2. ประสบการณการทํางาน 

(1) ต่ํากวา 10 ป 

(2) มากกวา 10 ป 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนกลุมโรงเรียนตะวันออกพัฒนา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จํานวนท้ังสิ้น 282 คน จาก 7 โรงเรียนประกอบดวย โรงเรียนวัด

ราษฎรบํารุง (ไสวราษฎรอุปถัมภ), โรงเรียนบานสวนหลวง, โรงเรียนวัดใหมหนองพะอง, โรงเรียนบานแค

ราย (เกษตรพันธุพิทยาคาร), โรงเรียนสุวรรณรัตนาราม, โรงเรียนบานดอนไกดี และโรงเรียนบานคลอง

กระทุมแบน 

ใชกลุมตัวอยางในการศึกษา ไดแก ครูผูสอนกลุมโรงเรียนตะวันออกพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น 165 คน 

โดยใชวิธีโดยใชตารางกําหนดกลุมตัวอยางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan)  

    เครื่องมือท่ีใชการเก็บรวบรวมขอมูล 

ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2 การจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษามุมมองครูกลุมโรงเรียนตะวันออกพัฒนา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในมุมมองของครู ดานวิชาการ ดานอาคาร

สถานท่ี  ดานการแนะแนวใหคําปรึกษา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบและพิจารณาประเมินโดยใชแบบประเมินชนิดมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

    การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม 

 1. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษา ตํารา เอกสาร วารสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาประมวลเปนกรอบ

แนวคิด เก่ียวกับการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1) ดานวิชาการ 2) ดานอาคารสถานท่ี 3) ดานการแนะแนวใหคําปรึกษา 4) ดานเทคโนโลยีสารสเทศ 

2. นําแบบสอบถามท่ีไดใหผูเชี่ยวชาญการศึกษา จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงในเนื้อหา 

นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับครูท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคา

อํานาจจําแนกรายคน โดยการหาคาสหสัมพันธของคะแนนรายขอกับคะแนนรวม และหาคาความเชื่อม่ัน 

(Reliability) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ (Cronbach, 1974 )ได

คาเทากับ 0.824  

    การเก็บรวบรวมขอมูล   
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1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขอความรวมมือไปยัง

ผูอํานวยการโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ชวยอนุเคราะหใหครูในโรงเรียนของกลุมตะวันออกพัฒนาชวยตอบ 

2. ผูวิจัยดําเนินการและเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามดวยตนเอง  

    การวิเคราะหขอมูล 

 1. นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามซ่ึงครบถวนและสมบูรณ

ทุกฉบับ จํานวน 165 ฉบับ 

 2.  นําแบบสอบถามท่ีมีขอความสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส 

 3.  วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณทํางาน ในดานการจัดบริการทางการศึกษาท่ีมีของสถานศึกษามุมมองครูกลุมโรงเรียน

ตะวันออกพัฒนา 

 4. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในมุมมองครูกลุมโรงเรียน

ตะวันออกพัฒนาโดยหาคาเฉลี่ย (x) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอ รายดาน และ

โดยรวมแลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

    สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลเพ่ืออธิบายลักษณะของขอมูล โดยวิธีการ ใชคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. เปรียบเทียบการจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษามุมมองครูกลุมโรงเรียนตะวันออก 

พัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโดยการทดสอบคาที t-test 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. การจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในมุมมองครูกลุมโรงเรียนตะวันออกพัฒนา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครนั้น โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณา

เปนรายดานพบวา ครูมีมุมมองตอการจัดการศึกษาอยูในระดับมากทุกดานคือ ดานอาคารสถานท่ี ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานวิชาการ และดานการแนะแนวใหคําปรึกษาตามลําดับ 

2. ครูมีมุมมองตอการจัดบริการทางการศึกษา ดานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือ

พิจารณาเปนรายประเด็น พบวาครูมีมุมมองวามีการจัดบริการทางสูงสุดคือ การวัดและการประเมินผลตรง

ตามวัตถุประสงคการเรียนรูและต่ําสุดคือ บุคลิกภาพของครูเหมาะสม 

3. ครูมีมุมมอง เก่ียวกับดานอาคารสถานท่ีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาใน

ประเด็นยอยพบวาครูมีมุมมองวามีการจัดบริการทางมากท่ีสุดคือ หองเรียนมีขนาดเหมาะสม มีจํานวนโตะ 

เกาอ้ี เพียงพอกับนักเรียน สภาพแวดลอมของโรงเรียน สื่อและอุปกรณเพียงพอและเหมาะสมตอการเรียน

การสอน การจัดเก็บ กวาดขยะภายในและภายนอกอาคารสะอาดเรียบรอยและสภาพแวดลอมของโรงเรียน  

รมรื่น สวยงาม สําหรับประเด็นอ่ืน ๆ ครูมีมุมมองวาจัดบริการในระดับมาก 
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 4. ครูมีมุมมองวามีประเด็นดานการปฏิบัติดานการแนะแนวใหคําปรึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก และเม่ือพิจารณาเปนรายประดาน พบวาครูมีมุมมองการจัดบริการอยูในระดับมากท่ีสุดคือการให

คําแนะนําและคําปรึกษาปญหาดานการเรียน สําหรับประเด็นอ่ืน ๆ ครูมีมุมมองวาจัดบริการในระดับมาก 

5. ครูมีมุมมองวามีประเด็นดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเม่ือ

พิจารณาเปนรายประเด็น พบวาครูมีมุมมองวาจัดบริการมากท่ีสุดคือ ความรวดเร็วของระบบอินเทอรเน็ต 

การบริการใหยืมหนังสือ สื่ออีเล็กทรอนิกสเก่ียวกับคอมพิวเตอร การชวยเหลือของครูเม่ือมีปญหาดานการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดมุมใหคําปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ความเพียงพอของจํานวนคอมพิวเตอร  สําหรับประเด็นอ่ืน ๆ ครูมีมุมมองการจัดบริการทางการศึกษาใน

ระดับมาก 

6. ครูกลุมโรงเรียนตะวันออกพัฒนา ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีมุมมองตอการจัดบริการทาง

การศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกันซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาในแตละ

ดานพบวาครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีมุมมองแตกตางกัน ดานวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีมุมมองเก่ียวกับการบริการท้ัง 

2 ดานดีกวา ครูท่ีจบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี สําหรับดานอ่ืน ๆ มีมุมมองไมแตกตางกัน 

7. ครูกลุมโรงเรียนตะวันออกพัฒนา ท่ีมีประสบการณทํางานแตกตางกันมีมุมมองตอการจัดบริการ

ทางการศึกษาท้ังภาพรวมและรายดานแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

การจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในมุมมองของครูกลุมโรงเรียนตะวันออกพัฒนา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา ครูกลุมโรงเรียนตะวันออกพัฒนา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครมีมุมมองในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก กลาวคือ ดานอาคารสถานท่ี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานการแนะแนวใหคําปรึกษา และดานวิชาการ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญ

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท้ังดานความรู และคุณธรรมจริยธรรม  อยางไรก็ตามการพัฒนาบุคคล การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยจําเปนตองอาศัยปจจัยท่ีสงเสริมและสนับสนุนซ่ึงเรียกวา การจัดบริการทาง

การศึกษา ซ่ึงโรงเรียนสวนใหญเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนในเรื่องดังกลาวในรูปของการใหบริการ 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของเฮิรซเบอรก (Herzberg, 1959 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 

2552) ท่ีไดกลาวถึงวาปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอความตั้งใจในการทํางานและปจจัยคํ้าจุนท่ีสนับสนุนการ

บริหารงานคือสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ีสงผลตอการทํางาน ซ่ึงผูบริหารนํามา

ประยุกตใชกับโรงเรียนและสนับสนุนผลการวิจัยของกิตติพล ดวงแกว (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความ

คิดเห็นของครูท่ีมีตอการทํางานในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

ผลการวิจัยพบวา ครูท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคลากรใน

สถานศึกษา  สังกัดเทศบาลนครสวรรค จังหวัดนครสวรรคไมแตกตางกัน และสอดคลองกับสมฤดี  ธรรม
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ทัศนานนท (2557) ท่ีศึกษาเรื่องความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

กลุมเครือขายท่ี 34 สํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการโดย

รวมอยูในระดับมากและครูท่ีมีประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษากลุมเครือขายท่ี 34 สํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครไมตางกันและสนับสนุนผลการวิจัย

ของ วุฒิชัย บุญวรรณ (2553) ซ่ึงศึกษาทัศนะคติของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดบริการทางการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบวา นักศึกษามีมุมมองตอการจัดบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

โดยรวมและรายดานในระดับมากและสอดคลองกับผลการวิจัยของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย (2553) ท่ี

ศึกษาความคิดเห็นของครูนักเรียนและผูปกครองตอการบริหารการศึกษาของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

จังหวัดสุพรรณบุรีปการศึกษา 2553 พบวา ครูผูสอนมีระดับความพึงพอใจตอการบริหารการศึกษาดาน

วิชาการและดานนโยบายและแผน โดยรวมมีทัศนคติในระดับมากและสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

ทวีศักดิ์ วงษธานี (2545) ท่ีศึกษาเรื่องทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ศรีปทุม พบวา นักศึกษามีทัศนคติตอการจัดบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและเม่ือพิจารณาเปน

รายดานพบวา นักศึกษามีทัศนคติตอการจัดบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ดานการใหคําปรึกษา

วามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 

1. โรงเรียนกลุมตะวันออกพัฒนา ควรมีการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครอง

โดยตรงในเรื่องบุคลิกภาพของครูเหมาะสมทางสถานศึกจะไดนํามาประชุมปรึกษาหารือเพ่ือท่ีจะใหเกิด

ความเหมาะสมเปนแนวทางเดียวกัน 

 2. โรงเรียนกลุมตะวันออกพัฒนา ควรปรับปรุงอาคารหองสวมใหมีความสะอาดมากข้ึนกวานี้  โดย

อาจมอบหมายใหนักเรียนใหระดับชั้นสูงเปนผูรับผิดชอบดูแลเปนชวงเวลา  

 3. โรงเรียนกลุมตะวันออกพัฒนา ควรถายทอดขาวสารตาง ๆ หรือประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ 

ในชวงเขาแถว ชวงเท่ียงชวงพัก10 นาทีหรือชวงกิจกรรม โฮมรูมเพ่ือใหทุกคนไดรับทราบขาวสารอยางท่ัว

ท้ังกลุม 

4. โรงเรียนกลุมตะวันออกพัฒนา ควรวางแผนและดําเนินการหาผูเชี่ยวชาญหรือขอคําแนะนําใน

การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดความรวดเร็วทันตอเหตุการณในอนาคต   

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยมุมมองของครูท่ีมีตอการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนในระดับ

จังหวัดหรือระดับประเทศ 

2. ควรศึกษาบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตอการจัดบริการทางการศึกษาในสถานศึกษา

โดยใชตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีคิดวามีผลตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 

7 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตามความคิดของ

บุคลากร ตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษา 144 คน และ

ครูผูสอน 319 คน รวมท้ังหมด 463 คน ซ่ึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie and Morgan 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test แบบ Independent 

Samples) และการทดสอบความแปรปรวน แบบทางเดียว (F-test แบบ One-way ANOVA) หากพบ

ความแตกตางทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Method)  

ผลการศึกษา พบวา 1) การพัฒนาบุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดานมากท่ีสุดคือ 

ธัมมัญุตา (ดานการฝกอบรม) อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ อัตถัญุตา (ดานการศึกษาดูงาน) อยูใน

ระดับมาก และนอยท่ีสุดคือ ปริสัญุตา (ดานการสับเปลี่ยนหมุนเวียน) ตามลําดับ  2) ผลการเปรียบเทียบ

การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตามความคิดเห็นของบุคลากร ท้ัง 7 ดานโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คําสําคัญ: การพัฒนาบุคลากร, หลักสัปปุริสธรรม 7, ประถมศึกษา 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to study and compare the personnel 

development according to Sappurisa Dhamma 7 in the basic educational schools under 

the Mahasarakham Primary Educational Service Area Office 1 which divided by the status 

of personnel and school size. The samples consisted of 319 teachers and 144 

administrators with totaling 463 respondents whose size was specified by the table of 

Krejcie and Morgan. The tools used for data collection were 5 level rating scale 

questionnaires. The statistics used in data analysis were percentage, standard deviation, 

independent t-test, One-way ANOVA, and difference test was made in pair by Scheffe’s 

method. 

The research findings were revealed as follows:  1) The personnel development 

according to Sappurisa Dhamma 7 in schools under the Mahasarakham Primary 

Educational Service Area Office 1 in overall and each aspect was at high level. When 

considering in each aspect, it was found that the aspect of Dhammanyuta (Training) was at 

the highest level, followed by the aspect of Atthanyuta (Excursion), and least level was 

Parisanyuta (Alternative Cycling).  2) The comparison of personnel development according 

to Sappurisa Dhamma 7 in schools under the Mahasarakham Primary Educational Service 

Area Office 1 according to the idea of personnel in all 7 aspects, there were significantly 

statistical different at thelevelof0.05asclassify by status of personnel and school size. 

Keywords: Personnel Development, Sappurisa Dhamma7, Primary Education 

 

บทนํา 

การปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา จําเปนตองมีผู ท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพทางการบริหาร

สถานศึกษาของบุคลากรเพ่ือใหมีกระบวนการบรรลุเปาหมาย ท่ีพึงประสงคโดยผูมีบทบาททางการศึกษาท่ี

สําคัญตอสถานศึกษาก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา โดยจะเห็นไดจากในสวนของพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ไดกําหนดใหผูบริหารสถานศึกษามีหนาท่ีบริหาร

กิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและวัตถุประสงคของทางราชการและ

ของสถานศึกษา โดยมีหนาท่ีประสานงานและระดมทรัพยากรตางๆ เพ่ือการศึกษา และปฎิบัติงานท่ีไดรับ

มอบหมายจึงเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองบริหารบุคลากรและจัดการศึกษาตามขอบขายและภารกิจของ

สถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 20) 

ในยุคโลกาภิวัตนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความกาวหนา และเกิดการ

แขงขันกันสูงข้ึนของระบบการศึกษาของไทย โดยเฉพาะการแขงขันในตําแหนงหนาท่ีของการบริหารภายใน

สถานศึกษา เพ่ือท่ีจะเรงสรางผลงานทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน พบปญหาผูบริหารสถานศึกษาขาดความหนัก
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แนน และในบางครั้งอาจจะขาดเหตุผลท่ีถูกตองตอการตัดสินใจบริหารงาน เนื่องจากตองรับผิดชอบ ภารกิจ

และงานบริหารเพ่ิมมากข้ึนกวาเม่ือกอน อาจกลาวไดวาผูบริหารสถานศึกษา ถือเปนหัวใจสําคัญของหนวยงาน

และองคกร ท่ีบุคคลภายในองคกรยอมปรารถนา และใหการยอมรับนับถือผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพในการทํางานรวมท้ังมีคุณธรรมและจริยธรรม ถือเปนสิ่งสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถ

บริหารงานไดเปนอยางดี โดยผูบริหารสถานศึกษาควรยึดถือและประพฤติปฏิบัติโดยการนําหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาเขามาบริหารในสถานศึกษา เพ่ือเปนบุคคลท่ีมีความรูคูคุณธรรม โดยการนําหลักสัปปุริสธรรม 

7 ถือเปนหลักธรรมท่ีนํามาปรับใช 7 ประการ หมายถึง ธรรมท่ีสําคัญ 7 ประการของคนดีท่ีบุคคลควรนําไป

ปฏิบัติเพราะถือวาเปนคุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน  

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการบริหาร

สถานศึกษาและมีหนาท่ีสงเสริมพัฒนาครูดานคุณธรรมในสถานศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง การ

พัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ซ่ึงถือเปนหลักธรรมของคนดี 7 ประการ เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

วางแผนและพัฒนาดานคุณธรรมในการบริหารงานภายใน องคกรตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน

เอกลักษณสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพรองรับเหตุการณตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของการปฏิบัติหนาท่ีใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ใหสามารถพัฒนายิ่ง ๆ ข้ึนไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตามความคิดของบุคลากร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตามแนวคิดหลักคําสอนของพระพุทธเจา (หลัก

คําสอนในพระพุทธศาสนา; อางถึงใน พระสามารถ อานนฺโท, 2548: 52-82) ซ่ึงประกอบดวย 7 ประการดังนี้ 

ธัมมัญุตา (ดานการฝกอบรม) อัตถัญุตา (ดานการศึกษาดูงาน) อัตตัญุตา (ดานการสัมมนาทางวิชาการ) 

มัตตัญุตา (ดานการศึกษาตอ) กาลัญุตา (ดานการแสวงหาความรู) ปริสัญุตา (ดานการสับเปลี่ยน

หมุนเวียน) และ ปุคคลปโรปรัญุตา (ดานการนิเทศงานภายใน) 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปการศึกษา 2562 จํานวนท้ังสิ้น 2,070 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปการศึกษา 2562 จํานวนท้ังสิ้น 463 คน ซ่ึงไดจากการสุม

แบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) และกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ตามตาราง Krejcie & 

Morgan (1970: 608; อางถึงใน พรรณี ลิกิจวัฒนะ, 2549: 72) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผูวิจัยสังเคราะหแนวคิดตามกรอบแนวคิดหลักคําสอนของ

พระพุทธเจา (หลักคําสอนในพระพุทธศาสนา; อางถึงใน พระสามารถ อานนฺโท, 2548: 52-82) เปนกรอบ

แนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

จําแนกเปน 

1. ตําแหนง 

 1.1 ผูบริหารสถานศึกษา 

 1.2 ครูผูสอน 

2. ขนาดของสถานศึกษา 

 2.1 ขนาดเล็ก 

 2.2 ขนาดกลาง 

 2.3 ขนาดใหญ 

  

การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ดังนี้ 

   ธัมมัญุตา (ดานการฝกอบรม)  

    อัตถัญุตา (ดานการศึกษาดูงาน)  

   อัตตัญุตา (ดานการสัมมนาทางวิชาการ)  

   มัตตัญุตา (ดานการศึกษาตอ)  

   กาลัญุตา (ดานการแสวงหาความรู)  

   ปริสัญุตา (ดานการสับเปลี่ยนหมุนเวียน)  

   ปุคคลปโรปรัญุตา (ดานการนิเทศงานภายใน) 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ศึกษาจากกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางของ Krejcie and 

Morgan เพ่ือกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง และใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random 

Sampling) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 463 คน 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางข้ึนเองตามกรอบแนวคิด

ในการศึกษา ซ่ึงแบงออกเปน 2 ข้ันตอน โดยตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มี

ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ การพัฒนาบุคลากร

ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มี

ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert 

การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา ท่ีตอบแบบสอบถามโดยหา

คาความถ่ี และคารอยละ การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ใน

สถานศึกษาข้ันสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยหาคาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑคาเฉลี่ย 5 ระดับ ตามเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด 

(2545: 100) วิเคราะหเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาข้ันสังกัด
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จําแนกตามตําแหนงโดยการทดสอบที (t–

test แบบ Independent samples) และวิเคราะหเปรียบเทียบจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยใช

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One–way ANOVA) เม่ือพบวามีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. การพัฒนาบุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดย

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดานมากท่ีสุดคือ ธัมมัญุตา (ดานการฝกอบรม) 

อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ อัตถัญุตา (ดานการศึกษาดูงาน) อยูในระดับมาก และนอยท่ีสุดคือ 

ปริสัญุตา (ดานการสับเปลี่ยนหมุนเวียน) ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตามความคิดเห็นของบุคลากร ท้ัง 7 ดานโดย

ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

1. เม่ือวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 สามารถอธิบายไดตามหลักท้ัง 7 ประการ

ดังนี้ 

1.1 หลักธัมมัญุตา (ดานการฝกอบรม) โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

มากท่ีสุดคือ ผูบริหารมีการประชาสัมพันธในการจัดกิจกรรมการฝกอบรมใหกับบุคลากรทราบกอนการ

ดําเนินการทุกครั้ง รองลงมาคือ ผูบริหารมีการสงเสริมใหบุคลากรไปฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและความรู

ใหมๆ จากภายนอกองคกร และนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารมีการสํารวจความตองการของบุคลากรในการฝกอบรม 

แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษา มีการใหความสําคัญกับการแจงรายละเอียดเก่ียวกับการฝกอบรมให

บุคลากรทราบอยางท่ัวถึง ซ่ึงสงผลใหบุคลากรสามารถนํามาปฎิบัติและพัฒนาตนเองในการรับการฝกอบรมใน

สถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ฤกษชัย ใจคําปน (2550: 44-46) พบวา ดานการพัฒนาบุคลากร

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา ไดจัดโอกาสใหบุคลากรไดเขารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ โดยการจัดใหมี

การประชุมสัมมนา อบรม เปนหมูคณะ รวมท้ังมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาการเรียนการ

สอน โดยการสรางเครื่องมือและสื่อการเรียน 

1.2 หลักอัตถัญุตา (ดานการศึกษาดูงาน) โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน รายขอ 

พบวา มากท่ีสุดคือ ผูบริหารไดจัดใหมีการศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง รองลงมาคือ ผูบริหารมีการสงเสริมให

บุคลากรเขารับการศึกษาดูงานท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอกองคกร และนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารมีการ

ตั้งเปาหมายอยางชัดเจนและประเมินผลงานของบุคลากรจากการศึกษาดูงาน ถือวาผูบริหารมีการจัดทํา

แผนงานท่ีชัดเจน และพยายามท่ีจะสงเสริมโครงการท่ีจะศึกษาดูงานในดานตาง ๆ โดยเฉพาะมีการวางแผน
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ในการศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง และเม่ือบุคลากรไดไปศึกษาดูงานแลว ก็จะมีการประเมินผลงานตามมา โดย

สอดคลองกับงานวิจัยของ พิชิตพล บูรณะพันธ  (2553: 58-60) ในดานของการศึกษาดูงาน คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนสวนใหญและครูผูสอนเกินครึ่งไดใหขอมูลวา ผูบริหารสถานศึกษาไดสงเสริมบุคลากรใหมี

การศึกษาดูงานในตางประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรู และเปนประโยชนในการทํางานในแตละดานของบุคลากร

อยางท่ัวถึง 

1.3 หลักอัตตัญุตา (ดานการสัมมนาทางวิชาการ) โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา มากท่ีสุดคือ ผูบริหารมีการสํารวจความตองการในการจัดสัมมนาทางวิชาการของบุคลากร รองลงมา

คือ ผูบริหารมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนการเขารวมทางวิชาการอยางตอเนื่อง และนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารเลือกจัด

สัมมนาทางวิชาการในหัวขอท่ีสามารถตอบสนองความตองการของบุคลากรในองคกร โดยผูบริหารมีการ

สอบถามขอมูลและใหความสนใจตอการจัดสัมมนาทางวิชาการอยางดีเยี่ยมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ใหเปนท่ียอมรับของผูปกครองและนักเรียน โดยวางนโยบายและจัดทําแผนงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพพรอม

ท่ีจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ฤกษชัย ใจคําปน (2549: 44-46) พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเห็นวา ไดจัดโอกาสใหบุคลากรไดเขารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพโดยจัดโอกาสใหมีการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการท้ังในองคกรและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมองคความรูข้ึนจากของเดิมท่ีมีอยู

แลวใหมีความกาวหนามากข้ึน 

1.4 หลักมัตตัญุตา (ดานการศึกษาตอ) โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

มากท่ีสุดคือ ผูบริหารใหคําปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการศึกษาตอกับบุคลากรเปนอยางดี รองลงมาคือ 

ผูบริหารมีการสํารวจความตองการในการศึกษาตอของบุคลากร และนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารมีการเลือกบุคลากร

ท่ีจะไปศึกษาตอโดยดูจากคุณสมบัติของบุคลากรอยางชัดเจน ท้ังนี้นาจะเปนเพราะ ผูบริหารเปนผูมีบทบาทท่ี

สําคัญในการสงเสริมใหบุคลากรไปศึกษาตอตามความจําเปนและความถนัดของแตบุคคล โดยผูบริหารจะให

คําปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการศึกษาตอและจัดหาทุนใหไปเพ่ิมพูนองคความรูเพ่ือท่ีจะกลับมาพัฒนาภายใน

สถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับหลักการของ พนัส หันนาคินทร (2552: 100-103) ไดอธิบายของการศึกษาตอ ใน

การบริหารงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน จําเปนตองมีการพิจารณาบุคลากรท่ีมีพ้ืนฐานการศึกษา

พอท่ีจะไปศึกษาตอในสถาบันการศึกษาระดับสูง และมีชื่อเสียงในทางนั้นๆ เปนสิ่งท่ีควรจะกระทําและตอง

กําหนดพันธะวาจะตองกลับมาทํางานใหแกองคกรเพ่ือเปนการพัฒนาองคกรของตนใหมีความกาวหนา 

1.5 หลักกาลัญุตา (ดานการแสวงหาความรู)โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา มากท่ีสุดคือ ผูบริหารจัดการหาสื่ออุปกรณในการแสวงหาความรูใหกับบุคลากร เชน คอมพิวเตอร 

อินเตอรเน็ต ฯลฯ รองลงมาคือ ผูบริหารใหคําปรึกษากับบุคลากรกรณีพบปญหาตางๆ ของการแสวงหาความรู

ดวยความชัดเจนและถูกตองท่ีสุด และนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารไดมีการสํารวจความตองการในการแสวงหา

ความรูของบุคลากร สื่อในปจจุบันถือวาเปนสิ่งท่ีจําเปนตอการพัฒนาและแสวงหาองคความรูของบุคลากร โดย

ท่ีผูบริหารตองคอยสังเกตและจัดหาสื่ออุปกรณท่ีทันสมัยในการเพ่ิมประสิทธิภาพและการเรียนรูของบุคลากร

ในดานตางๆ ทางการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาภรณ อินทมา (2553: 104-106) พบวา การ
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กําหนดข้ันตอนการพัฒนาจะคํานึงถึงภาระงาน สายการบังคับบัญชาและงบประมาณ ท้ังนี้รูปแบบการพัฒนา

นั้นไมแตกตางไปจากเดิม แตไดมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมและสนับสนุนสื่ออุปกรณอิเลคทรอนิกส 

1.6 หลักปริสัญุตา (ดานการสับเปลี่ยนหมุนเวียน)โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา มากท่ีสุดคือ ผูบริหารมีการสรางวิสัยทัศน และประสบการณใหม ๆ ของการทํางานใหกับบุคลากร 

รองลงมาคือ ผูบริหารพรอมท่ีจะรับฟงปญหาของบุคลากรและใหชวยเหลือในการทํางานตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนขณะ

หมุนเวียนตําแหนง และนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมีการหมุนเวียนตําแหนงเพ่ือท่ีจะเขาใจถึง

การทํางานในสวนตาง ๆ ภายในองคกร เพราะในการวางแผนหรือบริหารงานในสวนตาง ๆ  ผูบริหารถือวามี

สวนสําคัญในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนตําแหนงของบุคลากรในสวนตางๆ เพ่ือพัฒนาทักษะและระบบการทําให

ตรงกับตําแหนงงานนั้น ๆ ของบุคลากรแตคนเพ่ือเพ่ิมทักษะและพัฒนาการทํางานใหกับบุคลากร ซ่ึงสอดคลอง

กับหลักแนวคิดของ บุญเลิศ กลิ่นรัตน (2552: 162-167) อาจไดกลาววา การโยกยายหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 

ทําใหบุคลากรมีทักษะประสบการณใหม และรอบรูในเรื่องตาง ๆ นอกเหนือจากงานท่ีตนรับผิดชอบงานประจํา 

วิธีนี้จะชวยใหบุคลากรแตละฝายรู ปญหาและอุปสรรคซ่ึงกันและกัน เพราะบางปญหามีสาเหตุมาจากความไม

เรียบรอยของงานในฝายอ่ืน กอใหเกิดความเขาใจและ เห็นอกเห็นใจพรอมท่ีจะใหความรวมมือและรวมแกไข  

1.7 หลักปุคคลปโรปรัญุตา (ดานการนิเทศงานภายใน) โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา มากท่ีสุดคือ ผูบริหารใหคําปรึกษาตอบุคลากรในการนิเทศงานภายในดวยความเต็มใจและ

ไมเลือกปฎิบัติ รองลงมาคือ ผูบริหารใหการนิเทศงานดวยลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีดีตอบุคลากรโดยไมถือวา

ตนเปนผูนํา หรือผูบังคับบัญชา และนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารใหอิสระในการแสดงความคิดเห็นโดยไมปดก้ัน

ความคิดของบุคลากรในการนิเทศงานภายใน เพราะผูบริหารตองเปนผูทําการสํารวจความตองการของแต

บุคลากรวามีความตองการในการนิเทศงานภายในลักษณะแบบใด และทําการแตงตั้งบุคลากรเปนกรรมการ

ควบคุมการนิเทศงานภายในตามความถนัดของบุคลากรและความชํานาญเปนหลัก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 

พิชิตพล บูรณะพันธ (2553: 58-60) พบวา ในการนิเทศภายในมีการปฎิบัติตอบุคลากรอยางท่ัวถึงและยังให

คําปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการทํางานตอบุคลากรใหไดรับประโยชนจากการนิเทศงานมากท่ีสุด แตยังมี

ความบกพรองในการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ และจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรยังไมเพียงพอเทาท่ีควร 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบวา บุคลากรท่ีมีสถานภาพและขนาด

ของสถานศึกษาท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา บุคลากรในเขตรับผิดชอบในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีระดับการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวม

ท้ัง 7 ดาน จําแนกตามสถานภาพ อยูในระดับมาก และเม่ือแยกตามสถานภาพ พบวา มากท่ีสุดคือ ผูบริหาร

สถานศึกษา ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารมีประสบการณในการทํางานและมีองคความรูตางๆ ท่ีเก่ียวกับการ

บริหารงานภายในองคกรมากกวาครูผูสอน เนื่องจากคลุกคลีอยูกับการบริหารงานมาโดยตรง ผูบริหาร ซ่ึงมี
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ความสอดคลองกับแนวคิดของ สาลินี  บูรโกศล (2552: 120-121) พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมี

ความเห็นวา ระดับสภาพการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะ 

1. หลักธัมมัญุตา (ดานการฝกอบรม) ผลจากการศึกษาพบวา ผูบริหารมีการสํารวจความตองการ

ของบุคลากรในการฝกอบรมเปนขอท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุด ดังนั้น โดยผูบริหารควรจะตองสํารวจและมีการ

เตรียมวางแผนงานของบุคลากรโดยกระตุนใหเกิดความตองการในการอยากมารับการฝกอบรม 

2. หลักอัตถัญุตา (ดานการศึกษาดูงาน) ผลจากการศึกษาพบวาผูบริหารมีการตั้งเปาหมายอยาง

ชัดเจนและประเมินผลงานของบุคลากรจากการศึกษาดูงานเปนขอท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุด ดังนั้น ผูบริหาร

ควรกําหนดเปาหมายในการศึกษาดูงานออกไปใหบุคลากรทราบอยางชัดเจนวามีการศึกษาดูงานในรูปแบบ

ใดเพ่ือเปนแนวทางในการท่ีบุคลากรตองปฎิบัติงาน เม่ือบุคลากรไดนําประสบการณจากการศึกษาดูงาน

มาแลว ก็มีการประเมินผลงานของบุคลากรเปนข้ันตอนตอไป 

3. หลักอัตตัญุตา (ดานการสัมมนาทางวิชาการ) ผลจากการศึกษาพบวาผูบริหารเลือกจัดสัมมนา

ทางวิชาการในหัวขอท่ีสามารถตอบสนองความตองการของบุคลากรในองคกรเปนขอท่ีปฏิบัติ นอยท่ีสุด 

ดังนั้น ผูบริหารตองสบับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนเสนอความคิดเห็นในการจัดสัมมนาทาง

วิชาการภายในองคกรวาตองการจะตอบโจทยเรื่องอะไรในสถานศึกษาท่ีตนจัดการเรียนการสอนอยู และ

เพ่ือนํามาพัฒนากับตัวเอง 

4. หลักมัตตัญุตา (ดานการศึกษาตอ) ผลจากการศึกษาพบวาผูบริหารมีการเลือกบุคลากรท่ีจะไป

ศึกษาตอโดยดูจากคุณสมบัติของบุคลากรอยางชัดเจน เปนขอท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุด ดังนั้น ผูบริหารตองมี

การสํารวจความตองการในการศึกษาตอโดยคัดเลือกบุคลากรท่ีจะไปศึกษาตอใหมีความเหมาะสมกับ

ความสามารถ และความถนัดของบุคลากร เพ่ือท่ีจะสอดคลองกับความตองการในการศึกษาตอของบุคลากร

ภายในสถานศึกษา 

5. หลักกาลัญุตา (ดานการแสวงหาความรู) ผลจากการศึกษาพบวาผูบริหาร ไดมีการสํารวจความ

ตองการในการแสวงหาความรูของบุคลากรเปนขอท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุด ดังนั้นผูบริหารตองทําการสํารวจ

ความตองการโดยจัดสื่ออุปกรณท่ีทันสมัย และใหคําปรึกษาคอยแนะนํากับบุคลากรในการแสวงหาความรู

ในดานตาง ๆ 

6. หลักปริสัญุตา (ดานการสับเปลี่ยนหมุนเวียน) ผลจากการศึกษาพบวาผูบริหารสงเสริมให

บุคลากรมีการหมุนเวียนตําแหนงเพ่ือท่ีจะเขาใจถึงการทํางานในสวนตางๆ ภายในองคกร เพราะการ

มอบหมายงานในแตละฝายไมเหมือนกันเปนขอท่ีมีการปฎิบัตินอยท่ีสุด ดังนั้นจึงจําเปนตองใหบุคลากร

หมุนเวียนตําแหนงเพ่ือจะไดเรียนรู และถาเปนไปไดเม่ือสิ้นปงบประมาณของสถานศึกษาจะมีการสับเปลี่ยน

หมุนเวียนในงานฝายตาง ๆ เพ่ือใหบุคลากรไดศึกษางานและมีประสบการณใหม ๆ จากงานนั้น ๆ 

7. หลักปุคคลปโรปรัญุตา (ดานการนิเทศงานภายใน) ผลจากการศึกษาพบวาผูบริหาร ใหอิสระ

ในการแสดงความคิดเห็นโดยไมปดก้ันความคิดของบุคลากรในการนิเทศงานภายใน เปนขอท่ีมีการปฏิบัติ
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นอยท่ีสุด ดังนั้น ผูบริหารใหบุคลากรตัดสินใจในการนิเทศงานภายในแตละดานแตผูบริหารตองดูความ

เหมาะสมและเปนไปไดของงาน โดยพรอมท่ีจะใหคําปรึกษา และแนวทางแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก

การนิเทศงานภายใน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครู 

เครือขายสถานศึกษา ทาแซะ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 และ (2) 

เปรียบเทียบสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครู เครือขายสถานศึกษา ทาแซะ 1 

ตามสถานภาพของครู ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ครูท่ีสอนอยูในครือขายสถานศึกษาทาแซะ 1 จํานวน 

144 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใช ไดแก ความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีและคาเอฟ 

ผลการวิจัยพบวา พบวา (1) สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครู เครือขาย

สถานศึกษา ทาแซะ 1 ประกอบดวย 1) ดานมุงผลสัมฤทธิ์ โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ดานการบริการท่ีดี 

โดยรวมอยูในระดับมาก 3) ดานการพัฒนาตนเอง โดยรวมอยูในระดับมาก 4) ดานการทํางานเปนทีม 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (2) เปรียบเทียบสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนคติของครู 

เครือขายสถานศึกษา ทาแซะ 1 จําแนกตามสถานภาพของครู ไดแก เพศ แตกตางกัน, และประสบการณใน

การทํางาน แตกตางกัน พบวาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คําสําคัญ: สมรรถนะหลัก, ผูบริหารสถานศึกษา 
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The objectives of this research were: (1) to study the educational institute 

administrators’ core competency according to the 1st Tha-Sae educational institute 

network teachers’ attitude under Chumphon educational service area 1; and (2) to 

compare the educational institute administrators’ core competency in the 1st Tha-Sae 

educational institute network teachers’ attitude  according to the teachers status. The 

research’s population and group sample were 144 teachers wh o taught under the 

control of 1st Tha-Sae educational institute network. The instrument used in this research 

was the questionnaire and the statistical data analysis. The statistical data that had used 

in this research were frequency, percentage, mean and the standard deviation. The 

research testing was performed by t-test and F-test.  

The finding revealed that (1) the core competency of the educational institute 

administrators according to the 1st Tha-Sae educational institute network teachers’ 

attitude was consisted of; 1) Achievement motivation, which was generally at high level 2) 

Good services, which was generally at high level. 3) Self-development, which generally at 

high level. 4) Team-work, which generally was at medium level. (2) The comparison of the 

core competency of the educational institute administrators in 1st Tha-Sae educational 

institute network according to teachers’ status different of gender, and career experience 

had significantly differently at .05 statistical level. 

Keywords: Core Competency, Institution Administration 

 

บทนํา 

ผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหสถานศึกษาสามารถนํานโยบายการปฏิรูปการศึกษา

สูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและการจัดการศึกษาสามารถประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและ

วัตถุประสงค  นอกจากนี้สิ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานของผูบริหาร คือ บทบาทและหนาท่ี

เพราะวา ผูบริหารมีบทบาทและหนาท่ีในการวางแผนกําหนดวัตถุประสงค เลือกภารกิจ และทําหนาท่ีเปน

ผูนําของผูบังคับบัญชาโดยเปนจุดรวมแหงพลังรวมของบุคลากรในสถานศึกษา สถานศึกษาท่ีดีนั้นการ

ปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความเขาใจและสามารถบริหาร สถานศึกษาตามแนว

ทางการจัดการศึกษาไดเปนอยางดี ผูบริหารสถานศึกษา คือ บุคคลซ่ึงปฏิบัติงาน ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และสถานศึกษาอ่ืนท่ีจัด การศึกษาปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ํากวา ปริญญาท้ังของรัฐและ

เอกชน ถือเปนตําแหนงสําคัญท่ีจะนํานโยบายดานการศึกษาทุกระดับไปปฏิบัติ รัฐจึงให ความสําคัญตั้งแต

ระบบการสรรหาเพ่ือใหไดผูมีความรู ความสามารถ สมรรถนะ และประสบการณท่ีเหมาะสมในการเขาสู

ตําแหนงบรรจุและแตงตั้งใหสามารถ ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพ ของ

สถานศึกษาท่ีจะสงผลใหเกิดประสิทธิผลในการ บริหารคุณภาพท้ังองคการ สอดคลองกับพระราชบัญญัติ 
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ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ . 2547 มาตรา 79 และมาตรา 80 แหง

พระราชบัญญัตินี้ มีใจความวา “ใหผูบังคับบัญชา ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังมี

หนาท่ีพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี มี คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพท่ี

เหมาะสม เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีเกิดประสิทธิภาพและ ความกาวหนา ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด (พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

ครูและบุคลากร ทางการศึกษา, 2547) 

จะเห็นไดวาเครือขายสถานศึกษา ทาแซะ 1 มีลักษณะของสภาพแวดลอม ชุมชนและความเปนอยู

ของนักเรียนคอนขางลําบาก มีขอจํากัดหลายอยาง เชน การเดินทาง แหลงเรียนรู การศึกษาตอ อาชีพของ

ผูปกครอง เปนตน ทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ี ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพดานการจัดการศึกษา

และมีนโยบายในการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางตอเนื่อง กระตุนใหผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัด ไดพัฒนาตนเองใหมี สมรรถนะหลักทางการบริหาร เพ่ือนําไปใชประโยชนในการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมถึงการเตรียมตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง สามารถ

เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม จากท่ีไดกลาวมาขางตนพบวา สมรรถนะหลักการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาถือเปนทักษะ ความรู และความสามารถของผูบริหารท่ีสําคัญท่ีจะสงผลตอการ

ปฏิบัติงาน อยางมีประสิทธิภาพและไดผลตรงตามวัตถุประสงคใน การจัดการศึกษา ผูวิจัยในฐานะครูใน

โรงเรียนเครือขายสถานศึกษา ทาแซะ 1 จึงมีความสนใจศึกษาสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ทัศนะคติของครู โดยมุงหวังวาจะไดขอสนเทศอันมีประโยชนตอ ในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน

โรงเรียน ในเครือขายสถานศึกษา ทาแซะ 1 ใหประสบความสําเร็จ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะคติของครู เครือขายสถานศึกษา ทา

แซะ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะคติของครู เครือขาย

สถานศึกษา ทาแซะ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ตามสถานภาพของครู 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

  การวิจัยนี้ศึกษาจากกลุมตัวอยางครูท่ีสอนอยูในครือขายสถานศึกษาทาแซะ 1 จํานวน 144 คน ท่ี

สุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  

 สมรรถนะหลักท่ีเลือกมาศึกษา มีท้ังหมด 4 ดาน คือ 1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการท่ีดี 3. การ

พัฒนาตนเอง และ 4. การทํางานเปนทีม 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

     สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์  

2. การบริการท่ีดี  

3. การพัฒนาตนเอง  

สถานภาพของครู 

เพศ แบงเปน 

 ชาย 

 หญิง   
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยเรื่องนี้.ใชแบบวิจัยเชิงพรรณนาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 144 คน ท่ีกําหนดจากตารางของ

เครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) และเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับเปนเครื่องมือหลักในการวิจัย  สวนการวิเคราะหขอมูลเพ่ืออธิบายตัวแปรใชสถิติ

พ้ืนฐาน ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอนุมานสถิติใช F-test 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะคติของครู เครือขาย

สถานศึกษา ทาแซะ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก 

2. ครู ท่ีมี เพศ ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ทัศนะคติของครู เครือขายสถานศึกษา ทาแซะ 1 แตกตางกัน ในดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการบริการท่ีดี 

และดานการพัฒนาตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ครู ท่ีมี ระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะหลักของผูบริหาร

สถานศึกษาตามทัศนะคติของครู เครือขายสถานศึกษา ทาแซะ 1 แตกตางกัน ในดานการมุงผลสัมฤทธิ์ 

และดานการพัฒนาตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  



95 

 
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

4. ครูท่ีมีประสบการณในการทํางาน ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะหลักของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะคติของครู เครือขายสถานศึกษา ทาแซะ 1 แตกตางกัน ในดานการมุง

ผลสัมฤทธิ์ และดานการพัฒนาตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

1. สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะคติของครู เครือขายสถานศึกษา ทาแซะ 1 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา สมรรถนะ

หลักของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะคติของครู เครือขายสถานศึกษา ทาแซะ 1 สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีดานการพัฒนาตนเอง ดานการบริการท่ีดี ดานมุงผลสัมฤทธิ์  

ท้ังนี้ดานการทํางานเปนทีม อยูในระดับปานกลาง เพราะสมรรถนะหลักของผูบริหารจะมีการพัฒนาตนเอง

อยูเสมอ อีกท้ังยังมีการบริการท่ีดีในสํานักงาน สงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา และทําใหครูสามารถ

ทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด นั่นเองนอกจากนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารในยุคของการ

เปลี่ยนแปลงไดตระหนักถึงบทบาทการเปนผูนํายุคใหมเพ่ือใหการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุ

เปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ และผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรและชุมชนไดเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการบริหารสถานศึกษา มีการวางแผน วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน คนหาโอกาส อุปสรรคของการ

ทํางานเพ่ือกําหนดเปนวิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ และกลยุทธใหสอดคลองกับการพัฒนาสถานศึกษาให

บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิศ อินทะสุระ (2551) ศึกษาเก่ียวกับ

สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีสมรรถนะอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการมีวิสัยทัศน มี

คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือการทํางานเปนทีม ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และดานการสื่อสารและ

การจูงใจ ตามลําดับ สอดคลองกับ วชิราภรณ  พรมนาทม (2553) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 5 พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 5 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสงผล

ตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 โดย

ภาพรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับ พัศนียา โกยสกุล (2556) 

ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหารท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัด

กรุงเทพมหานคร พบวา สมรรถนะของผูบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก สมรรถนะหลักของผูบริหาร ดานการพัฒนาตนเอง และสมรรถนะหลักของผูบริหารดาน

การทํางานเปนทีม สงผลตอการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการ

จัดการศึกษาอยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สมรรถนะประจําสายงานของผูบริหารสงผลตอการ

ดําเนินงานตาม มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการเสริมความเขมแข็งของ
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สถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวาสมรรถนะประจําสายงานของผูบริหาร 

ประกอบดวย การวิเคราะหและสังเคราะห การสื่อสารและจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการมี

วิสัยทัศน มีความสําคัญในการบริหารจัดการบริหารจัดการโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครใหมีคุณภาพ 

2. สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา ดานมุงผลสัมฤทธิ์ โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา 

ผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตรงตามเปาหมายท่ีตั้งไว โดยยึดเปาหมายท่ีกําหนด ซ่ึงมีความรู

ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานดานตาง ๆ และมีระบบสนับสนุนการทํางาน เรื่องระเบียบการ

ทํางาน สถานท่ี อุปกรณในการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วันชัย บุญทอง (2548) ไดศึกษาความ

ตองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการและการ

ปฏิรูปการศึกษา พบวา ความตองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ 

ผูบริหารสถานศึกษา มีความตองการในการพัฒนามากท่ีสุด ใน 3 ลําดับแรก คือ มาตรฐานท่ี 1 การมุง

ผลสัมฤทธิ์ เนื่องจาก ผูบริหารมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี อีกท้ังยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิศ อินทะสุระ (2551) ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน 

เขต 5 พบวา มีสมรรถนะอยูในระดับมากทุกดาน เนื่องจาก ผูบริหารมีการวางแผนการปฏิบัติงานในดาน

ตาง ๆ ไดเปนอยางดี และมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ พัศนียา โกยสกุล (2556) 

ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหารท่ีสงผลตอการทํางานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัด

กรุงเทพมหานครพบวา สมรรถนะของผูบริหาร  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและราย

ดานอยูในระดับมาก เนื่องจาก ผูบริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มีการแกไขปญหาและมีการ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือทําใหโรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพท่ีดีอยูเสมอ 

3. สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริการท่ีดี โดยรวมอยูในระดับมากพบวา

ผูบริหารจัดใหมีการปรับปรุงและพัฒนาใหแกผูรับบริการ ซ่ึงมีการศึกษาความตองการของพรอมท้ังให

คําแนะนํา และเปดโอกาสใหครูผูสอนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความกาวหนาของบุคลากรในโรงเรียน ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิศ อินทะสุระ (2551) ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน 

เขต 5 พบวา มีสมรรถนะอยูในระดับมากทุกดาน เนื่องจาก ผูบริหารมีการเปดโอกาสใหกับขาราชการครูใน

การแสดงความคิดเห็นในดานตางๆ เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากร อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วชิรา

ภรณ พรมนาทม (2553) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอคุณลักษณะท่ี

พึงประสงคของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 พบวา การ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 โดยภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก เนื่องจาก ผูบริหารมีการปรับปรุงและพัฒนาใหกับทุกคน เพ่ือเปนการพัฒนาองคกรใหมี

ความยั่งยืนตอไป สอดคลองกับ วันชัย บุญทอง(2548) ไดศึกษาความตองการในการพัฒนาสมรรถนะหลัก

ของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา พบวา พบวา ความ

ตองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ ผูบริหารสถานศึกษา มีความ
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ตองการในการพัฒนามากท่ีสุดใน 3 ลําดับแรก คือ มาตรฐานการบริการท่ีดี เนื่องจาก ผูบริการมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการแกผูใหบริการอยูเสมอ มีการใหคําแนะนําท่ีดีอีกดวย 

4. สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาตนเอง โดยรวมอยูในระดับมากพบวา 

ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการพัฒนาสถานศึกษา ซ่ึงมีการพัฒนาตนเองทางดานขอมูลขาวสารอยูเสมอ 

เพ่ือใหทันตอความกาวหนาของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม ๆ ตลอดจนนํามาประยุกตใชในงานอาชีพได

อยางเหมาะสม และสามารถรับมือกับความเครียดและปญหาตาง ๆ ไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของพรพิศ อินทะสุระ (2551) ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา มี

สมรรถนะอยูในระดับมากทุกดาน เนื่องจาก ผูบริหารมีการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ เพ่ือใหมีความรูและ

สามารถนํามาพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พัศนียา โกยสกุล 

(2556) ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหารท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของผูบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารมีการพัฒนาความรูตนเองอยูเสมอ และใหความรู

ในดานตาง ๆ แกบุคลากรอยูเสมอ สอดคลองกับ วชิราภรณ พรมนาทม (2553) ไดศึกษาการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 5 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาสงผลตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 5 โดยภาพรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5. สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา ดานการทํางานเปนทีม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

พบวา ผูบริหารมีสวนรวมในการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติงานเปนทีม ซ่ึงมีการสนับสนุนใหกําลังใจ ยกยอง ให

เกียรติผูอ่ืนในโอกาสท่ีเหมาะสม และสามารถชักจูงโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการเปลี่ยนแปลงใน

การพัฒนาสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิศ อินทะสุระ (2551) ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะ

ผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา มีสมรรถนะอยูในในระดับปานกลาง ดานการทํางานเปนทีม 

เนื่องจาก  ผูบริหารมีการวางแผนการทํางานอยางเปนทีเพ่ือใหองคกรมีความสามัคคีกันในการทํางาน อีกท้ัง

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เพชริน สงคประเสริฐ (2550) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน

วิชาการโดยยึด หลักการทํางานเปนทีม ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา การทดลองใชรูปแบบการ

บริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการทํางานเปนทีมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสงผลให ผูบริหาร หัวหนางาน

วิชาการมีพฤติกรรมและแนวปฏิบัติท่ีสอดคลองกับบทบาทผูนําทางวิชาการและบริบทของ สถานศึกษา 

บุคลากรและผูเก่ียวของมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการ ข้ันตอนการทํางานเปนทีม สามารถจัด

กิจกรรมตามข้ันตอนการทํางานเปนทีมไดอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับ พัศนียา โกยสกุล (2556) ศึกษา

เก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหารท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัด
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กรุงเทพมหานคร พบวา สมรรถนะของผูบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก สมรรถนะหลักของผูบริหาร ดานการพัฒนาตนเอง และสมรรถนะหลักของผูบริหารดาน

การทํางานเปนทีม สงผลตอการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการ

จัดการศึกษาอยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

6. ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะคติของครู เครือขายสถานศึกษา ทาแซะ 1 จําแนกตามเพศ 

พบวา แตกตางกัน อาจเนื่องมาจาก ครูเพศหญิงและเพศชายมีทัศนะคติท่ีดีตอผูบริหารในการบริหารดาน

ตาง ๆ ไมเหมือนกัน อาจจะดวยท่ีวาตางมีมุมมองและความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน และมีความไมเสมอภาคใน

การบริหารงาน หรือมีการสอนท่ีไมเหมือนกัน ซ่ึงอาจสงผลใหมีทัศนะคติตอผูบริหารแตกตางกัน นั่นเอง 

สอดคลองกับ ชาตรี โพธิกุล (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา สมรรถนะของผูบริหารผูบริหาร โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภาโดยรวม และรายดานเม่ือจําแนกตามเพศ มี

คาเฉลี่ยแตกตางกัน อยางมีนัยความสําคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับ วชิราภรณ พรมนาทม (2553) ได

ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก การบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 โดยภาพรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

และเม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา แตกตางกัน อาจเนื่องมาจาก ครูมีการจบการศึกษา

ดานสาขารายวิชาท่ีตางกัน ความถนัดในการสอนเลยไมเหมือนกัน ในแตละท่ีมีความยากงายไมเทากัน มี

ทฤษฎีและการปฏิบัติไมเหมือนกัน อาจทําใหสงผลตอทัศนะคติท่ีแตกตางกันออกไป สอดคลองกับ พัศนียา 

โกยสกุล (2556) ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหารท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียน

คุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา สมรรถนะของผูบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สมรรถนะหลักของผูบริหาร ดานการพัฒนาตนเอง และสมรรถนะ

หลักของผูบริหารดานการทํางานเปนทีม สงผลตอการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัด

กรุงเทพมหานคร ดานการจัดการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สมรรถนะประจําสายงานของ

ผูบริหารสงผลตอการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานครดานการเสริมความ

เขมแข็งของสถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวาสมรรถนะประจําสายงานของ

ผูบริหาร ประกอบดวย การวิเคราะหและสังเคราะห การสื่อสารและจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

และการมีวิสัยทัศน มีความสําคัญในการบริหารจัดการบริหารจัดการโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครใหมี

คุณภาพ สอดคลองกับ วันชัย บุญทอง (2548) ไดศึกษาความตองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา พบวา ผลการ

เปรียบเทียบความตองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

การศึกษารายสาระความรู จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 

และเม่ือจําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา แตกตางกัน อาจเนื่องมาจาก ครูแตคนมี

ประสบการณในการทํางานไมเหมือนกัน บางทานอาจจะมีการสอนพ่ึงเริ่มตน บางทานอาจจะสอนมานาน

แลวทําใหมีการรับรูการพัฒนา สมรรถนะตลอดจน ความสามารถในการพัฒนาองคกรอยางมีทิศทางและ

ตอเนื่อง ของผูบริหาร จึงทําใหมีทัศนะคติตอผูบริหารแตกตางกัน สอดคลองกับ วันชัย บุญทอง (2548) ได

ศึกษาความตองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบ

ราชการและการปฏิรูปการศึกษา พบวา ความตองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการความตองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการรายสาระความรูจําแนกตามประสบการณ พบวา มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับ ชาตรี โพธิกุล (2552)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะของ

ผูบริหารโรงเรียน .ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา สมรรถนะของผูบริหาร

ผูบริหาร โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา

โดยรวม และรายดานเม่ือจําแนกตามประสบการณในการทํางาน มีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 

1. ผูบริหารควรมีการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน การ

บริหารคน สูหนวยงานระดับลาง เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุผลไดอยางเหมาะสม 

2. ผูบริหารควรมีการบริการท่ีดี ดานการศึกษาผลการใหบริการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา การ

ใหบริการของสถานศึกษาอยูเสมอ 

3. ผูบริหารควรมีการพัฒนาตนเอง ดานการมีวิธีชื่นชมบุคลากรอยางสรางสรรค เพ่ือสรางขวัญและ

กําลังใจของบุคลากรในโรงเรียน 

4. ผูบริหารควรมีการทํางานเปนทีม ดานการรับฟงความคิดเห็นยอมรับขอตกลงของทีมงานดวย

คุณธรรม จริยธรรม และสามารถนําทฤษฎี หลักการตาง ๆ มาประยุกตใชในการทํางานรวมกัน 
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ประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ดวยการสอนแบบใชเกมและบัตรคําศัพทกลุมตัวอยางท่ีใช

ในการวิจัยนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนดาปานนิมิต 

มิตรภาพท่ี 142 อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง กลุมตัวอยางท่ีใช แบงเปน 

จํานวน 2 หอง คือหอง 6/1 จํานวน 36 คน และหอง 6 /2 จํานวน 37 คน รวมท้ังสิ้น 73 คน เครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัยไดแก แผนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

ผลการวิจัย พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยการสอนแบบใชเกมและบัตรคําศัพทกอนและหลังการ

ทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน และนักเรียนท่ีสอนดวยเกมและบัตรคําศัพทมีความคงทน

ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, คําศัพทภาษาอังกฤษ 
 

ABSTRACT 

The major purposes of this research study were 1) to compare English learning 

achievement in studying English vocabulary words by game and Flashcard techniques of 

the fifth graders. The sample used in this study consisted of 36 pupils in Class 1 who 

study English vocabulary words by games, and another 37 pupils in Class 2 who study 

English vocabulary words by Flashcards. Both of the sample groups studied in the fifth 

grade during Semester 1 of Academic Year 2012 at Dapannimith School, located in 

Tamaka District in Kanjanaburi. They were selected by purposive sampling. The research 
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instruments were 1) the 8 lesson plans which were divided into 4 lesson plans for 

teaching by games and another 4 lesson plans for teaching by flashcards. 2) the 40-item 

pretest and posttest used to examine both groups of students and 3) the 40-item 

retention test. The statistics employed for research analysis were mean, standard 

deviation, and t-test. 

The results were revealed as follows: before both groups of students participated 

in learning English vocabulary words by game and flashcard techniques, there was no 

significant difference in their learning achievement. Both groups of students showed the 

same scores in the pretest and posttest. Besides, the retention of learning English 

vocabulary words by game and flashcard techniques did not have significantly difference. 

Keywords: Achievement, Vocabulary Words 

 

บทนํา 

การเรียนการสอนภาษาตางประเทศในปจจุบัน เปนแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารซ่ึงมุงเนนการสราง

และการพัฒนาทักษะของผูเรียนในดานการฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือประโยชนในการสื่อสาร ซ่ึงในการ

เรียนการสอนนั้นความรูเรื่องคําศัพทมีความสัมพันธกับทักษะท้ัง 4 ดาน และการท่ีจะเรียนรูภาษาอังกฤษให

ไดดีนั้น ผูเรียนท่ีรูศัพทมาก จําไดแมน สามารถนํามาใชไดอยางถูกตองยอมเรียนไดผลดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอง

กับ (Stewick. 1972: 2) กลาววา ในการเรียนภาษานั้นการเรียนรูคําศัพทของภาษาใหมถือวาเปนเรื่องท่ี

สําคัญมาก ความสําเร็จในการเรียนภาษาต างประเทศส วนหนึ่งข้ึนอยู  กับความสามารถในการใช

องคประกอบของภาษา ซ่ึงประกอบดวยเสียงโครงสรางไวยากรณและคําศัพทซ่ึงองคประกอบท้ังสาม

ประการนี้จะชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจเรื่องท่ีผูอ่ืนพูด และสามารถพูดใหผูอ่ืนเขาใจได คําศัพทจึงนับเปน

หัว ใจสํ า คัญอย  า งหนึ่ ง ในการเรียนภาษา ท้ังนี้ การพัฒนาทักษะการอ านภาษาอังกฤษซ่ึง เปน

ภาษาตางประเทศ สิ่งสําคัญ คือการพัฒนาความคิดรวบยอดเก่ียวกับคําศัพทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ (เสาวลักษณ  

รัตนวิชช. 2531: 84) อยางไรก็ตาม ถาไมมีความรูดานไวยากรณก็จะสื่อสารไดไมมากนักแตถาไมรู ศัพทก็ไม

สามารถท่ีจะสื่อความหมายไดเลยแสดงใหเห็นวาคําศัพทนั้นมีความสําคัญมากเจาของภาษาคุนเคยกับ

คําศัพทโดยไดยินไดฟงและพบเห็นบอย ๆ ท้ังท่ีเปนรูปประโยคและจากสถานการณตาง ๆ กอนท่ีจะสามารถ

ใชภาษาได (Wilkins. 1972: 56-57) ซ่ึงคําศัพทเหลานั้นจะติดอยูในสมองและพรอมท่ีจะนํามาพูดไดทันที

นอกจากนั้นการพัฒนาความรูเรื่องคําศัพทยังเปนสิ่งท่ีผูเรียนภาษาเองตองการเพราะผู เรียนมีความเชื่อวา

การรูคําศัพทจํานวนมากนั้นเปนสิ่งท่ีแสดงถึงการพัฒนาทางดานภาษาของตนเอง (Jordan, 1997: 149) 

 ในการสื่อสารนั้น คําศัพทนับวาเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งและเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีทําให

มนุษยสื่อสารกันไดอยางเขาใจกลาวกันวาคําศัพทท่ีใชในภาษาอังกฤษ มีจํานวนอยางนอยท่ีสุด 500,000 คํา

และท่ีเจาของภาษาใชพูดในชีวิตประจําวันมีประมาณ 5,000 คํา (McCarthy and O’ Dell. 2002 : 2) การ

เรียนรูคําศัพทในภาษาตางประเทศเปนเรื่องท่ียาก ความรูเรื่องคําศัพทของผเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปน
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ภาษาต างประเทศกับผู เรียนท่ีเปนเจาของภาษามีความแตกตางกันมาก นอกจากนี้การศึกษาของ มีรา 

(Meara. 1984: 146; อางถึงใน อรชุมา หลิมศิริวงษ. 2544: 6) พบวาผูเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาต างประเทศ มีข อผิดพลาดดานคํามากกว าความผิดเรื่องไวยากรณดวยอัตราสวน 3:1 หรือ 4:1  

เชนเดียวกับผลการสํารวจของคารสัน (Carson. 1994: 128 ; อางถึงใน อรชุมา หลิมศิริวงษ. 2544: 6) 

พบวา ผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ท่ีเรียนกระบวนวิชาในมหาวิทยาลัยมีปญหาในการใช

คําศัพทในงานเขียนนอกจากนี้นักเรียนไทยระดับตาง ๆ ท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศก็มีขอ

บกพรองในการเขียนหลาย ๆ ดาน และหนึ่งในปญหานั้น คือ ปญหาดานคําศัพทนักเรียนไทยมีความรู 

เก่ียวกับศัพทในวงแคบ ปญหาท่ีตามมา คือ ขอจํากัดในการเลือกใชคําท่ีเหมาะสมในการสื่อความหมายใน 

ขอความท่ีเขียน (วิไลพร ธนสุวรรณ. 2549: 5) ผูวิจัยจึงไดคนควาหาวิธีแกปญหาดังกลาว พบวา แนวทางใน

การสอนคําศัพทใหมีประสิทธิภาพ ท่ีทําใหนักเรียนจดจําไดโดยไมตองทองจํา แตเปนการเรียนรูโดยอาศัย

หลักจิตวิทยา 

ท้ังนี้ผูเรียนจะเรียนรูไดดีและเขาใจเนื้อหาในบทเรียนก็ตอเม่ือมีความสนใจในวิชานั้น ๆ ถาตองการให

ผูเรียนสนใจและตั้งใจเรียนตลอดชวงเวลาเรียน ผูสอนตองพยายามสรางบรรยากาศใหสนุกสนานเพลิดเพลิน 

เกมก็เปนกิจกรรมสวนหนึ่งท่ีจะชวยสรางบรรยากาศในขณะเรียนใหดีข้ึน ท้ังยังชวยใหเด็กจดจําเรื่องท่ีเรียน

ไดแมนยําและมีไหวพริบดีข้ึน (วิชัย สายคําอิน. 2541: 17) และสนม ครุฑเมือง (2539: 5) ไดเสนอแนะวา 

กิจกรรมการเรียนการสอนประเภทหนึ่งท่ีจะทําใหผูเรียนมีชีวิตชีวาท้ังผู สอนและผู เรียนไมเกิดความเบื่อ

หนาย ก็คือการใชเกมประกอบการสอน ซ่ึงสอดคลองกับสุมิตร คุณานุกร (2543: 17) ท่ีกล าวว า  

การเลนเกมทําใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเกิดความสนุกสนานและชวยเสริมการเรียนรู ในเรื่อง

ของคําศัพทไดเปนอยางดีทําใหนักเรียนไดฝกตนเองอยูเสมอ กอใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษ  

กุศยา แสงเดช (2548: 181) ไดกลาววา พัฒนาการของนักเรียนและธรรมชาติของการเรียนรูคือ

การใชเกม และบัตรคําศัพทฝกภาษาเพราะเกมและบัตรคําศัพทมีประโยชนในการกระตุนใหนักเรียนสนใจ

ภาษามากข้ึน ครูสามารถเลือกสรรดัดแปลงใหเหมาะกับวัยและระดับชั้นของผู เรียนการใชเกมและบัตร

คําศัพทนับเปนสื่อการสอนท่ีครูสามารถนํามาชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู

คําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผูเรียนสามารถเก็บเก่ียวประสบการณใหมท่ีไดเรียนรูไว

นับวาเปนสิ่งจําเปนท่ีจะสามารถระลึกข้ึนมาไดเม่ือถึงคราวท่ีตองนําไปใชในเหตุการณหรือการเรียนอีกท้ัง

เกมและบัตรคําศัพทเปนกิจกรรมท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน ทําใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีต อวิชา

ภาษาอังกฤษและเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สอดคลองกับงานวิจัยของสันติ แสงสุก (2542: 124) พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเกมมีผลสัมฤทธิ์

และความคงทนทางการเรียนรูสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติและดอลช (Dolch. Online. 2001) 

กลาววาบัตรภาพและบัตรคํา (Flashcards) เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีชวยสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรู

คําศัพทไดมากข้ึน บัตรภาพและบัตรคําสามารถใชสอนคําศัพทท่ีครูตองการใหนักเรียนไดเรียนรูซ่ึงคําศัพท

นั้นอาจจะเปนคําศัพทท่ีเก่ียวกับวัตถุสิ่งของ สัตว  คําคุณศัพทสถานท่ี ฯลฯ โดยบัตรภาพและบัตรคําจะ

แสดงใหเห็นความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงของศัพทนั้น ๆ ครูสามารถใชบัตรภาพและบัตรคําในการสอนได
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หลายรูปแบบ เชน การใชบัตรภาพและบัตรคําในการสอนคําศัพทการใชบัตรภาพและบัตรคําในการฝกฝน

คําศัพทการใชบัตรภาพและบัตรคําอานและฝกเขียน สอดคลองกับคํากลาวของ ทอรนบอรี่ (2546: 189-

192) วาการใชบัตรภาพและบัตรคํานั้นมีประสิทธิภาพมากกวากลวิธี การใชคําสําคัญ เพราะมีผูเรียนบางคน

ท่ีพบวาการสรางจินตภาพ (Image) นั้นยากแตผูเรียนทุกคนสามารถถูกฝกใหเตรียม และใชชุดบัตรภาพและ

บัตรคําได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

6 ดวยการสอนแบบใชเกมกับบัตรคําศัพท 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

6 ดวยการสอนแบบใชเกมกับบัตรคําศัพท 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษานี้เปนการวิจัยแบบเชิงทดลอง โดยขอบเขตการวิจัยประกอบดวย 

ขอบเขตดานประชากร 

  1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

โรงเรียนในเขตอําเภอ ทามะกาจังหวัดกาญจนบุรี 

 2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2562 โรงเรียนดาปานนิมิต อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรีท่ีใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงกลุ มตัวอยางท่ีใช

แบงเปนจํานวน 2 หองคือ หอง 6/1 จํานวน 36 คน และหอง 6/2 จํานวน 37 คนรวมท้ังสิ้น 73 คน ท้ังนี้

กําหนดกลุมทดลองโดยการจับฉลาก ซ่ึงกลุ มทดลองท่ี 1 จะใชการสอนแบบเกม และกลุมทดลองท่ี 2 จะใช

การสอนแบบบัตรคําศัพท 

 ตัวแปรท่ีศึกษา 

  1. ตัวแปรอิสระ คือ การสอนแบบใชเกมและการสอนแบบใชบัตรคําศัพท 

2. ตัวแปรตาม ไดแก คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ และความคงทนใน

การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

           ตัวแปรตน         ตัวแปรตาม 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6ท่ีเรียนดวยการ

สอนแบบใชเกมและบัตรคําศัพทแตกตางกัน 

2. ความคงทนในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5ท่ีเรียนดวยการ

สอนแบบใชเกมและบัตรคําศัพทแตกตางกัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 

1. แผนการสอน 

ในการศึกษานี้ผูวิจัยไดจัดทําแผนการสอน จํานวน 8 แผน 

2. เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 

เครื่องมือท่ีใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษในครั้งนี้คือ

แบบทดสอบความรูเรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหาและ

จุดประสงคของเรื่องคําศัพทภาษาอังกฤษ แลวสรางเปนแบบทดสอบเพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหาและ

วัตถุประสงคแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวน 1 ชุด มี 40 ขอ 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติข้ันพ้ืนฐาน 

1. คาเฉลี่ย (Mean)  

2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน  

- ใช t-test (Independent Sample) 

 

1. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู  

   คําศัพทภาษาอังกฤษ 

2. ความคงทนในการเรียนรู 

    คําศัพทภาษาอังกฤษ 

วิธีการสอน 

1. แบบใชเกม  

2. แบบใชบัตรคําศัพท 
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สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1. นักเรียนท่ีเรียนดวยการสอนแบบใชเกม และบัตรคําศัพทกอนและหลังการทดลองมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไมแตกตางกัน 

 2. นักเรียนท่ีสอนดวยเกมและบัตรคําศัพทมีความคงทนในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษไม

แตกตางกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยผูวิจัยไดแยกอภิปรายผลเปนประเด็นตาง ๆ ไวดังนี้ 

1. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปท่ี 6 

ดวยการสอนแบบใชเกมกับบัตรคําศัพทกอนและหลังการทดลองไมแตกตางกัน เนื่องจากการสอนดวยแบบ

เกมและบัตรคําศัพทเปนการทํากิจกรรมใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง เปนประเภทของเกมเคลื่อนไหวเหมือนกัน 

จึงทําใหนักเรียนมีการเรียนรูและจดจําไดเทากัน ๆ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน ดังเชน

งานวิจัยของวัลภาภรณ คงถาวร (2539: 83) พบวา นักเรียนในวัยประถมศึกษาเปนวัยท่ีชอบความ

สนุกสนาน ไมชอบอยูนิ่ง และเปนชวงวัยท่ีมีการพัฒนาทางภาษาดีมาก วิธีการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษโดย

ใชเกมและบัตรคําศัพททางภาษาจะชวยใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานและจดจําบทเรียนไดดียิ่งข้ึน และจะ

เห็นไดวาเกมและบัตรคําศัพทฝกภาษามีประโยชนในการกระตุนใหนักเรียนสนใจภาษาอังกฤษมากข้ึน 

นอกจากนี้คลอเลียร (Collier, 2001: 253) ไดจัดทํารายงานการบรรยายเกมสรางสรรคสําหรับผูใชภาษา

กิจกรรมท่ีสรางแรงจูงใจในการใชภาษา พบวา บัตรคําเปนสื่อเสริมใหนักเรียนแตละคนใชภาษาไดสอดคลอง

ยิ่งข้ึน และภาวินี ทองสูงเนิน (2543: บทคัดยอ) ไดวิจัยพบวาการสอนคําศัพทโดยใชเกมแบบฝกหัดเสริม

ทักษะบัตรภาพและบัตรคํา สามารถพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษไดทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจใน

การปฏิบัติกิจกรรมและการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวสวนปราโมทย  

บุญมุสิก (2543: 79) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรูคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จากการสอนโดยใชแบบฝกหัดท่ีมีเกมและบัตรคําศัพทพบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนไมแตกตางกัน 

  2. ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนดวยการสอนแบบใชเกม

กับบัตรคําศัพทไมแตกตางกัน ซ่ึงปราโมทย บุญมุสิก (2543: 79) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความ

คงทนในการเรียนรูคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จากการสอนโดยใชแบบฝกหัดท่ีมีเกม

และบัตรคําศัพทพบวา มีความคงทนในการเรียนรูคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน นอกจากนี้  

พินเตอร (Pinter, 1997: 710-711-A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการสะกดคําซ่ึงสอนโดยใชเกมคําศัพทและ

สอนตามตํารากับนักเรียนระดับ 3 พบวากลุมท่ีเรียนโดยใชเกมคําศัพทมีความคงทนในการจําสูงกวากลุมท่ี

เรียนจากการสอนตามตํารา 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. ครูควรจัดใหมีการวัดแบบทดสอบเสริม สําหรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ี

กําหนดไว 

  2. ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษควรดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนดวยตนเองเพ่ือเขาใจถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน

และสามารถหาแนวทางในการแกไขปญหานั้นได 

  3. ผูวิจัยควรเขาไปศึกษาพฤติกรรมของกลุมตัวอยางและสรางความคุนเคยดวยการเปนผูชวยสอน

ในชั้นเรียน หรือเขาไปชวยสอนกลุมตัวอยาง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1. การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดดานเวลาในการสอน ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปควรเพ่ิมระยะเวลาใน

การทดลองใหมากข้ึน 

2. ควรเพ่ิมแผนการสอน สื่อ หรือนวัตกรรมในการเรียนรูเพ่ือใชในการพัฒนานักเรียน ใหมี

ประสิทธิภาพการเรียนรูมากข้ึน 
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แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองคการโรงเรียนเครือขายโพธาราม 5 สังกัดสํานักงานเขต 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาบรรยากาศองคการโรงเรียนในเครือขายโพธาราม 5 และ 

2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองคการโรงเรียนในเครือขายโพธาราม 5 สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ขาราชการครูของโรงเรียนใน

เครือขายโพธาราม 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2560 

จํานวน 159 คน โดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ขาราชการครูชํานาญการพิเศษ

ข้ึนไป จํานวน 11 คน เครื่องมือท่ีใชคือ แบบสอบถามการพัฒนาบรรยากาศองคการโรงเรียนในเครือขายโพ

ธาราม 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ (rating scal)  และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางการพัฒนาบรรยากาศองคการโรงเรียนใน

เครือขายโพธาราม 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  สถิติท่ีใชวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความถ่ี และการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัยปรากฏวา  

บรรยากาศองคการโรงเรียนในเครือขายโพธาราม 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการยอมรับ

นับถือมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานความไววางใจ และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานโอกาสในการทํางาน 

 แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองคการโรงเรียนในเครือขายโพธาราม 5 ดานขวัญกําลังใจ ควรลด

ภาระงานท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอน โดยการจัดสรรอัตรากําลังท่ีมีความชํานาญมาปฏิบัติงานแทน 

ดานโอกาสในการทํางาน ผูบริหารควรมีการพิจารณาความดีความชอบดวยความยุติธรรม ดานการเติบโต
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ดานวิชาการสังคมอยางตอเนื่อง จัดใหมีการอบรม เพ่ือพัฒนาครูอยูเสมอ ดานการผนึกกําลังเหนี่ยวแนน

ผูบริหารควรมีการปรับเปลี่ยนหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหตรงกับความถนัดของครู  

คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองคการ, โรงเรียนเครือขาย 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to examine organizational climate in the 

school network 5 under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2 and 2) to 

investigate guidelines for developing organizational climate in the school network under 

the Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2. The population used in this 

study were 159 teachers in the academic year 2017. The key informants were 11 teachers 

by structured interview. The research instruments was compiled by using 5 points rating 

scale and interview using focus group. The research the statistics used for data analysis 

were percentage, mean, standard deviation and Content Analysis. 

The results of study revealed that:  

1. The organizational climate in the school of Photharam Network 5 under 

Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2 overall was at high level. When 

consider aspect was found that acceptance was highest, followed by the trust and the 

least is opportunity to work 

2. The guidelines for developing organizational climate in the school of Photharam 

Network 5 found that morale should reduce workload other than teaching by allocating 

skillful capacity to work instead. Opportunity to work, the administrator should consider 

goodness with justice. Continuous academic growth should always be provided training to 

develop teachers. Consolidation, the administrator should change of responsibilities to 

match the teacher's aptitudes. 

Keywords: Guidelines for creating school atmosphere, school network 

 

บทนํา 

การศึกษาเปนสิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนาชีวิตของบุคคลภายในชาติ รวมถึงมีสวนชวยในการพัฒนา

ประเทศใหเจริญกาวหนา มีการดําเนินชีวิตท่ีดี ซ่ึงอาจกลาวไดวาการศึกษาเปนพ้ืนบานของการพัฒนาชีวิต  

สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 ตามความในมาตรา 52 กําหนดใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู 

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือ

มุงหวังและยกระดับการศึกษาของชาติ และ จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ และท่ัวถึงโดยเฉพาะปฏิรูปการ
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บริหาร และการศึกษาซ่ึงเนนกระบวนการเรียนรูซ่ึงเปนหัวใจของการปฏิรูปซ่ึงคุณภาพของสถานศึกษานั้น

ตองเกิดจากฝมือของบุคลากรของบรรยากาศการทํางาน  เปนคุณลักษณะท่ีเฉพาะของ แตละองคการท่ี

บุคคลในองคการรับรูหรือมีความรูสึกโดยทางตรงและทางออม และเปนแรงกดดันสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมของบุคคลในการทํางาน (นงลักษณ นิ่มป, 2547) ซ่ึง โรงเรียนในเครือขายโพธาราม 5 สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 มีบรรยากาศการทํางานท่ีหลากหลายและมีความ

แตกตางกัน โดยจะเห็นไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

มีความแตกตางกัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองคการในเครือขาย

โพธาราม 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในดานความแตกตางกันใน

บรรยากาศในการทํางาน ท่ีอาจสงผลกระทบกับการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของครู โดยนําผลท่ีได

จากการทําวิจัย ใชเปนแนวทางใหโรงเรียนในเครือขายโพธาราม 5 ในการปรับปรุงบรรยากาศองคการใหดี

ยิ่งข้ึน อันจะสงผลใหการปฏิบัติงาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาบรรยากาศองคการโรงเรียนในเครือขายโพธาราม 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองคการโรงเรียนในเครือขายโพธาราม 5 สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

  การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองคกรโรงเรียนในเครือขายโพธาราม 5 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในดานตาง ๆ 8 ดาน คือ ดานการยอมรับนับ

ถือ ดานความไววางใจ ดานขวัญกําลังใจสูง  ดานโอกาสในการทํางาน ดานความเติบโตทางวิชาการและ

สังคมอยางตอเนื่อง ดานการผนึกกําลังเหนี่ยวแนน ดานการปรับปรุงโรงเรียน และดานการดูแลเอาใจใส 

ประชากรและผูใหขอมูลหลัก 

         ประชากรท่ีใชในการศึกษาไดแก ขาราชการครู ของโรงเรียนในเครือขายโพธาราม 5 สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 159 คน 

          ผูใหขอมูลหลักไดแก ขาราชการครู จํานวน 11 คน และเปนตําแหนงชํานาญการพิเศษข้ึนไป โดย

การใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1.การวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้ 

การตรวจสอบหาขอมูลเรื่องแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองคการโรงเรียนเครือขายโพธาราม 5 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 คือสิ่งใด โดยการใชแบบสอบถาม และนําผล

มาวิเคราะหแบบสอบถามในประเด็นท่ีอยูในระดับปานกลาง ลงมา เพ่ือทําการตรวจสอบโดยวิธีเชิงคุณภาพ

ตอไป 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

2.1. นําผลจากแบบสอบถามตามหัวขอ 1. มาตรวจสอบโดยวิจัยเทคนิคสามเสา (Tringulation 

Method ) ซ่ึงหมายถึงการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยท่ีมีผูตรวจสอบ 3 แหลงในงานวิจัยฉบับนี้

คือ 1) แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองคการโรงเรียนเครือขายโพธาราม 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 2) ความคิดเห็นเรื่องแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองคการโรงเรียน

เครือขายโพธาราม 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จากผูเชี่ยวชาญ 3) กลุม

ขาราชการครูโรงเรียนเครือขายโพธาราม 5 ท่ีไมเปนผูใหขอมูลหลัก  

2.2 นําไปตรวจสอบกับขาราชการครูโรงเรียนซ่ึงไมใชผูใหขอมูลหลัก  

การรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดนําหนังสือจาก คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขอ

ความอนุเคราะหตอผูอํานวยการโรงเรียนในเครือขายโพธาราม 5 สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองคการโรงเรียน 

1. ดานขวัญกําลังใจ  ควรลดภาระ

งานทีน่อกเหนือจากการเรียนการสอน โดยการ

จัดสรรอัตรากําลังที่มีความชาํนาญมา

ปฏิบัติงานแทน  

2. ดานโอกาสในการทํางาน ผูบริหาร

ควรมีการพิจารณาความดีความชอบดวยความ

ยุติธรรม  

3. ดานการเติบโตดานวิชาการสงัคม

อยางตอเนื่อง จัดใหมีการอบรม เพื่อพัฒนาครู

อยูเสมอ  

4.ดานการผนึกกําลังเหนี่ยวแนน 

ผูบริหารควรมีการปรับเปลีย่นหนาที่ที่

รับผิดชอบใหตรงกับความถนัดของคร ู

บรรยากาศองคการโรงเรียน 

1. การยอมรับนับถือ 

2. ความไววางใจ                                                           

3. ขวัญกําลังใจสูง 

4. โอกาสในการทาํงาน 

5. ความเติบโตทางวชิาการ และ

สังคมอยางตอเนื่อง 

6. การผนึกกําลังเหนี่ยวแนน 

7. การปรับปรุงโรงเรียน 

8. การดูแลเอาใจใส                  
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ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือขออนุญาตสงแบบสอบถามไปยัง ประชากร คือ ขาราชการครูในเครือขาย

โพธาราม 5 และเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวนแบบสอบถาม 159 ฉบับ เม่ือไดรับ

แบบสอบถามไดนํามาตรวจสอบและทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย 

(µ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) การหาคาความถ่ี และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ภาพรวมรายดานพบวาการบรรยากาศองคการโรงเรียนในเครือขายโพธาราม 5 สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาอยูในระดับมากอยู 4 ดาน ไดแก ดานการยอมรับนับถือ ดานความไววางใจ และดานการดูแลเอาใจใส  

ดานการปรับปรุงโรงเรียน และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับปานกลางอยู 4 ดาน ไดแก ดาน

การผนึกกําลังเหนียวแนน ดานความเติบโตทางวิชาการและสังคมอยางตอเนื่อง และดานโอกาสในการ

ทํางานตามลําดับ 

2. ดานการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําก็ยังไดรับการยอมรับจากครู มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือครูในโรงเรียนยอมรับ

ความสามารถทางวิชาชีพซ่ึงกันและกัน คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดผูบริหารโรงเรียนมีความสามารถในการตัดสินใจท่ี

เหมาะสมกับกาลเทศะเปนท่ียอมรับของครู  

3. ดานความไววางใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาครูปฏิบัติตนเปน

ผูท่ีนาไววางใจสําหรับนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูเปนผูมีความยุติธรรมแกนักเรียน และ

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ผูบริหารมีความเขาใจและทราบถึงความตองการของครูในโรงเรียน  

4. ดานขวัญและกําลังใจสูง โดยภาพรวม เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูในโรงเรียนมีความ

ภาคภูมิใจในความเปนครู มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูชอบปฏิบัติงานในโรงเรียน และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

ผูปกครองและครู นักเรียนพรอมท่ีจะปกปองชื่อเสียงของโรงเรียนไมใหไดรับความเสียหาย 

5. ดานโอกาสในการทํางาน โดยภาพรวม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ 

พบวา ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขาพเจารูสึกวา

ความคิดเห็นของขาพเจาเปนท่ียอมรับและมีการนําไปใชในโรงเรียนมี และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ผูบริหาร

โรงเรียนใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะครูทุกคน 

6. ดานความเติบโตทางวิชาการและสังคมอยางตอเนื่องโดยภาพรวม โดยภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง เม่ือพิจารณารายขอพบวา ครูในโรงเรียนเปนผูแสวงหาวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีดีมี คาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาคือ ทานคิดอยางไรกับการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลอง และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ผูบริหาร

โรงเรียนมีความกาวหนา และมีความใฝรู แสวงหาความคิดใหมๆแสวงหาความคิดใหมและเปนแบบอยางท่ีดี 

7. ดานการผนึกกําลังเหนียวแนน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา ครูท่ี

เขามาเปนสมาชิกใหมของโรงเรียนไดรับการยอมรับจากสมาชิกเดิมดวยความยินดี รองลงมาคือ ทุกคนใน
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โรงเรียนมีความรูสึกวาเปนพวกเดียวกันละคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และนักเรียนรวมมือ

กันทํางานเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

8. ดานการปรับปรุงโรงเรียน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา นักเรียน

ไดรับการสนับสนุนใหมีความคิดสรางสรรคมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูไดรับการสงเสริมใหใชนวัตกรรม

ใหมๆในหองเรียนมากกวาการคงสภาพเดิม และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ผูบริหารมีการนําโครงการใหมๆมา

ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนอยูเสมอ  

9. ดานการดูแลเอาใจใส โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา ครูดูแลนักเรียน

ดวยความจริงใจ รองลงมาคือ ขาพเจาสามารถพ่ึงพา และเชื่อถือคนในโรงเรียนได และคาเฉลี่ยนอย

ผูบริหารเอาใจใสตอการจัดการเรียนการสอนอยูเสมอ  

10. ดานขวัญและกําลังใจ ควรหาสาเหตุของปญหาท่ีทําใหคนในองคการขาดขวัญและกําลังใจซ่ึง

เกิดจากภาระงานของครูท่ีทําหนาท่ีนอกเหนือจากการสอน เชนงานพัสดุ งานการเงิน งานธุรการ ครู

พยาบาล สาเหตุเหลานี้ทําใหครูไมสามารถ จัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มท่ี ดังนั้นผูท่ีมีอํานาจในการ

บริหารการศึกษาควรจัดสรรอัตรากําลังท่ีมีความถนัดและมีความรูเฉพาะทางมาชวยสนับสนุนงานในดาน

ตาง ๆ โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องขนาดของโรงเรียน และควรจัดหาสถานท่ีท่ีเปนศูนยกลางสําหรับครูเพ่ือให

ครูไดพักผอนและแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน 

11. ดานโอกาสในการทํางาน ผูบริหารควรยอมรับฟงความคิดเห็นขอครูแลวนํามาปรับแผนให

เหมาะสมและถูกตอง ในกรณีท่ีผูบริหารพิจารณาความดีความชอบควรใชหลักฐานในการปฏิบัติงานอยาง

เปนรูปธรรมมากกวาความรูสึกในการตัดสินผลการปฏิบัติงานของครู ควรยกยองใหกําลังใจกับความคิดเห็น

ของครูเพ่ือเปนการสงเสริมความกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นและเปนการลดชองวางในระบบการสื่อสารใน

องคการและขจัดปญหาความขัดแยงและสนับสนุนแนวคิดท่ีสามารถเปนแบบอยางได 

12. ดานความเติบโตทางวิชาการและสังคมอยางตอเนื่อง  ผูบริหารควรกระทําตนใหเปนตัวอยางท่ี

ดีใหกับครู และนักเรียน ควรมีวิสัยทัศนในการบริหารงานสามารถปรับเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาสไดอยาง 

เหมาะสม และควรเปนผูใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการนําเอาสื่อ

เทคโนโลยีมาใชควบคูกับกระบวนการสอนในปจจุบันผูบริหารควรสงเสริมใหครูมีความรู อบรม โดยไม

ขัดขวาง โรงเรียนควรสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชน โดย การสรางกลไกการเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือ

พัฒนาความสัมพันธแบบเก้ือกูลกับชุมชน โรงเรียนควรสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาโรงเรียน

ใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของชุมชนเพ่ือท่ีจะไดรับความรวมมือสนับสนุนจากชุมชน

ซ่ึงจะเปนประโยชนตอโรงเรียนละชุมชนอยางยั่งยืน 

13. ดานการผนึกกําลังเหนียวแนน เม่ือมีการปรับเปลี่ยนหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ควรใหไดตรงกับความ

ตองการของครูเพ่ือลดปญหาความขัดแยง และหากเกิดปญหาข้ึนเม่ือปญหาไดรับการแกไขเรียบรอย แลว

ควรต้ังกฎหรือขอตกลงข้ึนมา เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาเดิมอีกในอนาคต และระวังการแกปญหาของ

ผูบริหารอาจจะทําใหคนอ่ืนรูสึกวาผูบริหารอยูฝายหนึ่งฝายใดโดยเด็ดขาด ควรใชวิธีการของประชาธิปไตย

การตกลงดวยการใชเสียงสวนใหญเปนเครื่องตัดสินมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนตนเองและรวมงาน
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เปนหมูคณะเปนผูมีความประพฤติดีสมํ่าเสมอใหเหมาะสมกับการเปนตัวอยางท่ีดีของศิษย ควรสรางให

ชุมชน มีวิสัยทัศนรวมกันกับโรงเรียน มีการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนานักเรียนใหเติบโตอยางมี

คุณภาพ มีการสงเสริมรวมมือกันนําขอดีของชุมชน มาพัฒนาสรางสรรคจนเกิดประโยชนและสามารถนํามา

ตอยอดเปนภูมิปญญาชาวบานครูชาวบาน และสรางเครือขายแหงการเรียนรู 

 

อภิปรายผล 

แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองคการโรงเรียน ในเครือขายโพธาราม 5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 ซ่ึงพบวาตัวแปรท่ีอยูในระดับปานกลาง 4 ดาน ดังนี้  

ดานขวัญและกําลังใจ  แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองคการโรงเรียนในเครือขายโพธาราม5 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 ดานขวัญและกําลังใจ แนวทางการพัฒนาดังนี้  

ควรหาสาเหตุของปญหาท่ีทําใหคนในองคการขาดขวัญและกําลังใจซ่ึงเกิดจากภาระงานของครูท่ีทําหนาท่ี

นอกเหนือจากการสอน เชนงานพัสดุ งานการเงิน งานธุรการ ครูพยาบาล สาเหตุเหลานี้ทําใหครูไมสามารถ 

จัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มท่ี และควรจัดหาสถานท่ีท่ีเปนศูนยกลางสําหรับครูเพ่ือใหครูไดพักผอนและ

แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน 

ดานโอกาสในการทํางาน แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองคการโรงเรียน ในเครือขายโพธาราม 5 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 ดานโอกาสในการทํางาน มีแนวทางการพัฒนา

ดังนี้ ผูบริหารควรยอมรับฟงความคิดเห็นขอครูแลวนํามาปรับแผนใหเหมาะสมและถูกตอง ในกรณีท่ี

ผูบริหารพิจารณาความดีความชอบควรใชหลักฐานในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรมมากกวาความรูสึกใน

การตัดสินผลการปฏิบัติงานของครู ควรยกยองใหกําลังใจกับความคิดเห็นของครูเพ่ือเปนการสงเสริมความ

กลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นและเปนการลดชองวางในระบบการสื่อสารในองคการ  

ดานความเติบโตทางวิชาการและสังคมอยางตอเนื่อง  แนวทางพัฒนาบรรยากาศองคการโรงเรียน 

ในเครือขายโพธาราม 5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 ดานความเติบโตทาง

วิชาการและสังคมอยางตอเนื่อง มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ ผูบริหารควรกระทําตนใหเปนตัวอยางท่ีดีใหกับ

ครู และนักเรียน การบริหารงานสามารถปรับเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาสไดอยาง เหมาะสม และควรเปนผูให

การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการนําเอาสื่อเทคโนโลยีมาใชควบคูกับ

กระบวนการสอนในปจจุบันผูบริหารควรสงเสริมใหครูมีความรู อบรม โดยไมขัดขวาง โรงเรียนควรสราง

สัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชน โดย การสรางกลไกการเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือพัฒนาความสัมพันธแบบเก้ือกูล

กับชุมชน โรงเรียนควรสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพปญหา 

และความตองการของชุมชนเพ่ือท่ีจะไดรับความรวมมือสนับสนุนจากชุมชนซ่ึงจะเปนประโยชนตอโรงเรียน

ละชุมชนอยางยั่งยืน 

ดานการผนึกกําลังเหนียวแนน แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองคการโรงเรียน ในเครือขายโพ

ธาราม 5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 ดานการผนึกกําลังเหนียวแนน มี

แนวทางการพัฒนาดังนี้ เม่ือมีการปรับเปลี่ยนหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ควรใหไดตรงกับความตองการของครูเพ่ือ
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ลดปญหาความขัดแยง และระวังการแกปญหาของผูบริหารอาจจะทําใหคนอ่ืนรูสึกวาผูบริหารอยูฝายหนึ่ง

ฝายใดโดยเด็ดขาด ควรใชวิธีการของประชาธิปไตยการตกลงดวยการใชเสียงสวนใหญเปนเครื่องตัดสินมี

ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนตนเองและรวมงานเปนหมูคณะเปนผูมีความประพฤติดีสมํ่าเสมอให

เหมาะสมกับการเปนตัวอยางท่ีดีของศิษย ควรสรางใหชุมชน มีวิสัยทัศนรวมกันกับโรงเรียน มีการสราง

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนานักเรียนใหเติบโตอยางมีคุณภาพ มีการสงเสริมรวมมือกันนําขอดีของ

ชุมชน มาพัฒนาสรางสรรคจนเกิดประโยชนและสามารถนํามาตอยอดเปนภูมิปญญาชาวบานครูชาวบาน 

และสรางเครือขายแหงการเรียนรู 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 

1. ดานขวัญและกําลังใจ ผูบริหารควรสรางขวัญ และกําลังใจใหกับครูอยางเต็มท่ี ไมเลือกปฏิบัติ 

2. ดานโอกาสในการทํางาน ผูบริหารควรเปดโอกาส และรับฟงความคิดเห็นของครู และ ควร

สงเสริมโอกาสในความเจริญกาวหนา 

 3. ดานความเติบโตทางวิชาการและสังคมอยางตอเนื่อง ครูตองศึกษาหาความรูอยางสมํ่าเสมอ  

 4. ดานการผนึกกําลังเหนี่ยวแนน ครูควรยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนครูท่ีมีอายุราชการนอย

กวา และรูจักปรับตัวเพ่ือลดชองวาง ในขณะเดียวกันครูท่ีมีอายุนอยกวาก็ควร มีสัมมาคารวะ มีความ

รับผิดชอบ และมีน้ําใจ 

   ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ควรมีการศึกษาบรรยากาศองคการในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเ พ่ือสรุปผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู

คณิตศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมเขารวมโครงการ PISA ป 2561 ตามรูปแบบ CIPP ใน 4 ดาน ไดแก การ

ประเมินดานบริบท (Context Evaluation) การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) การ

ประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) 

ประชากรท่ีใชในการประเมินในครั้งนี้ คือ ครูสอนคณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนตน จํานวน 108 

โรงเรียน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู

คณิตศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมเขารวมโครงการ PISA ป 2561 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร  

ซ่ึงเปนครูผูสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาท่ีเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตรเพ่ือ

เตรียมความพรอมเขารวมโครงการ PISA ป 2561 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

ผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับมาก และมีผลการประเมินในแตละดาน ดังนี้ (1) ดานบริบท 

(Context) ผลการประเมินอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.22) (2) ดานปจจัยนําเขา (Input) ผลการประเมิน

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.11) (3) ดานกระบวนการ (Process) ผลการประเมินอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

4.13)  (4) ดานผลผลิต (Product) ผลการประเมินอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.20) 

คําสําคัญ:  การประเมินโครงการ, การพัฒนาครูคณิตศาสตร, โครงการ PISA, การประเมินตามแบบจําลองซิปป 

 

ABSTRACT 

This article aims to summarize the evaluation of the mathematics teacher 

development training project to prepare to participate in the PISA 2018 project based on 

the CIPP model, in 4 areas: Context Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation, 
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Product Evaluation. The population used in this assessment was 108 mathematics 

teachers in lower secondary schools. The instrument used for data collection was the 

evaluation form for mathematics teacher development training project to prepare for the 

PISA project in 2018 year. Collecting data from the population which were secondary 

mathematics teachers who has been trained mathematics development training to 

prepare for the PISA 2018 project. Analyze data by means and standard deviation. 

The results of the evaluation as a whole were at high levels. And the evaluation 

results in each aspect were as follows: (1) Context aspect, the evaluation results was at 

high level (mean of 4.22). (2) The input aspect, the evaluation results was at high level 

(mean of 4.11). (3) Process aspect, assessment results was at high level (mean of 4.13).  

(4) Product aspect, evaluation results was at high level (4.20). 

Keywords: Project Evaluation, Mathematics Teacher Development, PISA Project, Assessment  

                Based on the CIPP Model  

 

บทนํา 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กําหนดวิสัยทัศน (VISION) ไวดังนี้ “คนไทยทุกคน

ไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” แผนการศึกษาแหงชาติไดวางเปาหมายไว 

2 ดาน คือ เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  และเปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ 

ประกอบดวย 1) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access) 2) ผูเรียน

ทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน อยางเทาเทียม (Equity) 3) ระบบ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ (Quality)  

มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แตละ

วิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบประเมินผลนักเรียนรวมกับ

นานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปสูงข้ึน 

เปนตน 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษา ท่ีคุมคาและบรรลุ

เปาหมาย (Efficiency) 5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและ

บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: ฉ-ช)  

ดานคุณภาพของการศึกษา เฉพาะความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนเทียบกับนานาประเทศท่ัว

โลกและในอาเซียน จากการท่ีประเทศไทยเขารวมโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาต ิ

(Programme for International Student Assessment : PISA) ซ่ึงมุงเนนการประเมินความสามารถของ

นักเรียนในการนําความรู ดานวิทยาศาสตร การอานและคณิตศาสตร จากการเรียนไปประยุกตใชเพ่ือ
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แกปญหาในชีวิตหรือ สถานการณจริง พบวา ผลการประเมิน PISA 2015 (ป 2558) คะแนนเฉลี่ยดานการรู

เรื่องวิทยาศาสตร การรูเรื่องการอาน และการรูเรื่องคณิตศาสตรของนักเรียนไทยอายุ 15 ป ต่ํากวาคาเฉลี่ย

นานาชาติ (OECD) ทุกวิชา โดยประเทศไทยอยูในลําดับท่ี 55 จาก 72 ประเทศ ต่ํากวาประเทศสิงคโปร และ

เวียดนาม ซ่ึงอยูในลําดับท่ี 1 และ 8 ตามลําดับ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 36)  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดรวมมือกับองคการเพ่ือความ

รวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development 

หรือ OECD) ดําเนินโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Programme for International 

Student Assessment หรือ PISA) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศ

สมาชิกและประเทศรวมโครงการ โดยประเมินความสามารถในการใชความรูและทักษะของนักเรียนท่ีมีอายุ 

15 ป ในดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ประเทศไทยเขารวมโครงการ PISA มาตั้งแตการ

ประเมินรอบท่ีหนึ่ง (Phase I : PISA 2000 PISA 2003 และ PISA 2006) การประเมินรอบท่ีสอง (Phase II 

: PISA 2009 PISA 2012 และ PISA 2015) และปจจุบันอยูในชวงการประเมินรอบท่ีสาม (Phase III : PISA 

2018 PISA 2021 และ PISA 2024) ผลการประเมินในแตละครั้งชี้ใหเห็นถึงคุณภาพการศึกษาของชาติ ซ่ึง

ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการศึกษาทุกฝายและสาธารณชนจะไดทราบขอมูลวา ระบบการศึกษาของเราได

เตรียมเยาวชนของชาติใหพรอมท่ีจะเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพและมีสมรรถนะในการแขงขันกับประชาคมโลก

เพียงใด (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560: คํานํา)  

จากรายงานสรุปผลการวิจัย PISA 2015 สสวท. ไดแสดงผลการประเมินในภาพรวมของประเทศ

ไทย แนวโนมจากการประเมิน PISA 2000 จนถึง PISA 2015  พบวา ผลการประเมินท้ังสามดานมีแนวโนม

ลดลง แมวาชวง PISA 2009 ถึง PISA 2012 ผลการประเมินดานวิทยาศาสตร การอานและคณิตศาสตร จะ

มีแนวโนมสูงข้ึน แตใน PISA 2015 ท้ังสามดานกลับมีคะแนนลดลงจาก PISA 2012 โดยการอานเปนดานท่ี

มีคะแนนลดลงมากท่ีสุด (ลดลง 32 คะแนน) รองลงมาคือ วิทยาศาสตร (ลดลง 23 คะแนน) ซ่ึงท้ังสองดาน

ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานคณิตศาสตร (ลดลง 11 คะแนน) แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ภาพท่ี 1  แนวโนมผลการประเมินของนักเรียนไทยจาก PISA 2000 จนถึง PISA 2015 

ท่ีมา : สรุปผลการประเมิน PISA 2015 (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560: 4) 

 

รายงานผลการวิจัย PISA 2015 ผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในระดับตาง ๆ ควรนําผลการวิเคราะห

ขอมูล ไปใชประโยชนเชิงนโยบายและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนท้ังในแงการสงเสริมคุณภาพ และ

ลดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนากําลังคนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยบทเรียนท่ีสําคัญจาก PISA 

ครั้งนี้ OECD ไดแนะนําแนวทางในสวนท่ีเก่ียวกับครูวา ครูตองพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน ครูเปนอีก

ปจจัยสําคัญหนึ่งตอความสําเร็จของเยาวชนในการพัฒนาทักษะการเรียนรู ผลการวิเคราะหของ OECD ชี้ใหเห็น

วาครูมีเทคนิคการสอน (Instructional Process) ท่ีดี โดยเฉพาะเทคนิคการสอนท่ีมีความยืดหยุนท้ังตอผูเรียน

ท่ีมีความสมรรถนะสูงและต่ํา รวมท้ังผูเรียนท่ีมีปญหาพฤติกรรม นอกจากนั้น OECD พบวา ผูเรียนท่ีไดรับ

คําแนะนํา (Feedback) จากครูเปนรายบุคคลมีแนวโนมท่ีจะแสดงใหเห็นถึงทักษะการเรียนรูท่ีดีกวา ท่ี

สําคัญ ประเทศสวนใหญจะมีผลคะแนนท่ีสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หากครูชวยเหลือกัน พัฒนาการ

เรียนการสอน (เรารูจักกันในชื่อของ PLC-Professional Learning Community) โดยพบวาสูงข้ึนเฉลี่ย 9 

คะแนนในบรรดากลุมประเทศ OECD บางประเทศสูงข้ึนมาก เชน ประเทศสโลวีเนียท่ีสูงข้ึนกวา 36 คะแนน 

เม่ือเทียบกับโรงเรียนท่ีไมมี PLC 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เปดโอกาส

ใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง ตามศักยภาพ โดยกําหนดสาระหลักที่จําเปนสําหรับ
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นักเรียนทุกคน ซ่ึงไดกําหนดคุณภาพนักเรียนใหสามารถใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา ใชความรูและ

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ใหเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร 

การสื่อความหมายและนําเสนอไดอยางถูกตองเหมาะสม เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร เชื่อมโยง

คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยจัดใหคณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่สถานศึกษา

ตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนรูในทุกระดับชั้น และมีจุดมุงหมายใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร มีเจตคติท่ีดีและตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตร ตลอดจนสามารถนํา

ความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ การดําเนินชีวิต และเปนพ้ืนฐานในการศึกษา

ตอในระดับท่ีสูงข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 47-50) 

 กรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานที ่ร ับผิดชอบการจัดการศึกษาใหแกโรงเร ียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร จํานวน 437 โรงเรียน มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สงเสริม พัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขาสูระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีสํานักการศึกษาเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนั้นไดตระหนักถึงปญหา

และความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร จึงไดดําเนินการตามแนวปฏิรูป

การศึกษาและตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยการสงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ พัฒนาครูใหสามารถใชเทคนิคการสอน นวัตกรรมและสื่อการ

เรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับชั้นตาง ๆ ตลอดจนพัฒนาครูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

อีกท้ังวิสัยทัศนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครมุงหวังใหนักเรียนมีพ้ืนฐานคณิตศาสตรท่ีดีเชนเดียวกับ

สาระการเรียนรู อื่น ๆ เพื่อใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ไปใชในการจัดการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตร ไดตามมาตรฐานการเรียนรู ของหลักสูตร นักเรียนมีเจตคติที ่ดีตอวิชาคณิตศาสตรและ

ครูผูสอน อันจะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึน  โดยในปการศึกษา 2558 

กรุงเทพมหานครมีโรงเรียนในสังกัดท่ีจัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาจํานวน 107 โรงเรียน ไดเขารวมการ

โครงการ PISA 2015 เปนกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลวิจัยหลัก (Main Study) จํานวน 30 โรงเรียน 

 จากผลการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ  O-NET วิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา 2559 และ

ระดับนานาชาติ PISA 2015 ดานคณิตศาสตร พบวา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา

ระดับประเทศ ยกเวนผล ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงจากปญหาผลการประเมินคุณภาพผูเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตรในระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 

และระดับนานาชาติ PISA อยูในระดับต่ํากวาระดับประเทศ ประกอบกับในป 2561 กรุงเทพมหานครไดเขารวม

โครงการประเมินนักเรียนนานาชาติ PISA 2018 

 ผูประเมินในฐานะศึกษานิเทศกมีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และเปนผูดําเนินโครงการฯ มีความสนใจท่ีจะประเมิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมเขารวมโครงการ PISA ป 2561 

เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาในการดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพตอไป และเพ่ือนําไปใชใน



123 

 
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

การพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครใหมีคุณภาพ 

ซ่ึงในป 2564 โครงการประเมินนักเรียนนานาชาติ PISA 2021 จะเปนรอบประเมินท่ีเนนคณิตศาสตรเปน

วิชาหลัก ในการประเมินโครงการฯ นี้  ผูประเมินไดประยุกตใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model ของ 

สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) มาเปนกรอบแนวคิดในการประเมิน เพราะ CIPP Model เปนรูปแบบการ

ประเมินท่ีเปนท่ีรูจักกันแพรหลายในการประเมินโครงการในวงการนักการศึกษาไทยมาเปนเวลานานหลายป 

องคประกอบในรูปแบบครอบคลุมประเด็นสําคัญท่ีสามารถอธิบายคุณภาพของโครงการได ใหขอมูลสารสนเทศ

ครบท้ังระบบ ซ่ึงผลการประเมินจะนํามาใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการใหมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมเขารวม

โครงการ PISA ป 2561 ตามรูปแบบของ CIPP Model ใน 4 ดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดาน

กระบวนการ และดานผลผลิต 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

ผูประเมินไดกําหนดกรอบแนวคิดการประเมินโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู

คณิตศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมเขารวมโครงการ PISA ป 2561  โดยใชรูปแบบการประเมินเชิงระบบ

ตามแบบจําลองซิปป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม (D.L. Stufflebeam, 1971: 261 – 265)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินดานบริบท 

(Context Evaluation) 

 ประเมินความสอดคลองของโครงการกับบริบท ไดแก 

1. ความสอดคลองกับนโยบายระดับตาง ๆ 

2. ความสอดคลองและเหมาะสมของหลักการ 

วัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีการดําเนินการของ

โครงการฯ 

ประเมินความเหมาะสมของโครงการกับปจจัยนําเขา ไดแก 

 1.  บุคลากร 
การประเมินดานปจจัยนําเขา 
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ภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. กรุงเทพมหานครไดขอมูลสารสนเทศเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูคณิตศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมเขารวมโครงการ PISA ป 

2561  

 2. หนวยศึกษานิเทศก หนวยงานในสํานักการศึกษา และหนวยงานอื่น ๆ มีแนวทางในการ

นําไปใชในการประเมินโครงการฝกอบรมอ่ืน ๆ ตลอดจนนําไปใชในการพิจารณา ปรับปรุง และพัฒนา

โครงการฝกอบรมในลักษณะเดียวกัน 

 3. นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และ

ผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) วิชาคณิตศาสตรสูงข้ึน 

4. เปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและผูเก่ียวของ ไดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือเตรียม

ความพรอมเขารวมโครงการ PISA ป 2561 สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครและ

นําไปใชตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน   

           

ขอบเขตของการวิจัย 

 การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมเขารวม

โครงการ PISA ป 2561 มีขอบเขตของการประเมิน ดังนี้ 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการประเมินครั้งนี้  คือ ครูผูสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาท่ีเขารับการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมเขารวมโครงการ PISA ป 2561 จํานวน 

108 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน จํานวนครู 108 คน 

 ประเด็นการประเมิน 

 ในการประเมินครั ้งนี ้ ผู ประเมิน ไดกําหนดประเด็นการประเมินผลโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูคณิตศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมนักเรียนเขารวมโครงการ PISA ป 2561  

โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินซิปป CIPP Model ของ สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) 4 ดาน ดังนี้ 

 1. การประเมินดานบริบท (Content Evaluation) เปนการประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการฯ 

ดานความสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทท่ีเก่ียวของ ไดแก นโยบายการจัดการศึกษาระดับชาติ ระดับ

กรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ความสอดคลองและเหมาะสมของหลักการ 

วัตถุประสงค เปาหมายโครงการฯ เพ่ือนําไปใชประกอบในการวางแผนงานเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษา โดยใชแบบสอบถามท่ีผูประเมินสรางข้ึน 

 2. การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยตาง 

ๆ ท่ีใชในการดําเนินโครงการฯ ไดแก บุคลากร วิทยากร เนื้อหาการอบรม เอกสารประกอบการฝกอบรม วัสดุ

อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม สถานท่ีและระยะเวลาในการจัดอบรม โดยใชแบบสอบถามท่ีผู

ประเมินสรางข้ึน 
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 3. การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอการปฏิบัติ

ตามกระบวนการของโครงการฯ ไดแก การวางแผนการดําเนินงาน การติดตามประเมินผล และการนําผลมา

ปรับปรุงและพัฒนา โดยใชแบบสอบถามท่ีผูประเมินสรางข้ึน 

 4. การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) เปนการประเมินความคิดเห็นดานความรูความเขาใจ

ของครูผูสอนคณิตศาสตรผูเขารับการอบรม และดานการนําความรูความเขาใจ ท่ีไดรับจากการอบรมมาขยายผล

ในโรงเรียนและการเตรียมความพรอมนักเรียนเขารวมโครงการ PISA ป 2561 โดยใชแบบสอบถามท่ีผูประเมิน

สรางข้ึน 

ระยะเวลาในการวิจัย 

 ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ไดดําเนินการประเมินตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 

2560 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมเขารวม

โครงการ PISA ป 2561 ใชเครื่องมือในการประเมิน คือ 

 แบบประเมินผลการดําเนินงาน จํานวน 1 ฉบับ ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นครูผูสอนคณิตศาสตร 

มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) มีจุดประสงค

เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนคณิตศาสตร แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

เก่ียวกับขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สถานภาพ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตรเพ่ือ

เตรียมความพรอมเขารวมโครงการ PISA ป 2561 แบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดาน

กระบวนการ และดานผลผลิต เปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับของ ลิเคิรท (Best & 

Kahn, 1993: 247) คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอย

ท่ีสุด รวมท้ังสิ้น 36 ขอ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูประเมินไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเองทุกข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียน เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล   

 2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ในชวงเดือนกันยายน 2560 

 3. รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณครบถวนนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและหา

คาสถิติ 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
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 วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. สถิติข้ันพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ

คําถามกับเนื้อหา และหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชสูตรของครอนบาค (Cronbach) 

3. เกณฑการใหคะแนนและการแปลผลขอมูล 

   3.1 เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนคณิตศาสตร ซ่ึงเปนแบบมาตรา

ประมาณคา 5 ระดับ  

   3.2 เกณฑในการแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ยของขอความในแบบสอบถามความคิดเห็นของ

ครูผูสอนคณิตศาสตร ผูประเมินไดกําหนด (Best, 1978; อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 100)  

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการประเมินโครงการความคิดเห็นของครูผูสอนคณิตศาสตรในภาพรวมความคิดเห็นของ

ครูผูสอนคณิตศาสตรท่ีมีตอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมเขา

รวมโครงการ PISA ป 2561 โดยสวนใหญมีความคิดเห็นตอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู

คณิตศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมเขารวมโครงการ PISA ป 2561 ภาพรวมในระดับมาก กลาวคือ มี

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.11 ถึง 4.22 จะเห็นไดวา ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนคณิตศาสตร  มีความคิดเห็น

ในภาพรวมวาโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก ในทุกรายการสําหรับการประเมินครั้งนี้ 

1. ผลการประเมินดานบริบท (Context) ครูผูสอนคณิตศาสตร มีความคิดเห็นในภาพรวมวาโครงการ

มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก กลาวคือ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.03 ถึง 4.59 โดยเห็นดวยมากเปนอันดับ

หนึ่ง คือ ผูบริหารและครูตระหนักและเห็นความสําคัญของโครงการ รองลงมา คือ วิธีการดําเนินโครงการ

เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ และเปาหมาย วิธีการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนิน

โครงการมีความเหมาะสมและปฏิบัติจริงได ตามลําดับ  

 2. ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา (Input) ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนคณิตศาสตร มีความคิดเห็น

ในภาพรวมวาโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก กลาวคือ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.05 ถึง 4.21 โดยเห็น

ดวยมากเปนอันดับหนึ่ง คือ วิทยากรมีเทคนิคในการถายทอดความรูและประสบการณไดอยางเหมาะสม 

รองลงมา คือ วิทยากรมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาการอบรม เจาหนาท่ีดําเนินงานโครงการมีความเหมาะสม

และเพียงพอ และ วันเวลา จํานวนวันในการอบรมมีความเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

โครงการ ตามลําดับ 

 3. ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process) ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนคณิตศาสตร มี

ความคิดเห็นในภาพรวมวาโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก กลาวคือ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.06 

ถึง 4.17 โดยเห็นดวยมากเปนอันดับหนึ่ง คือ การวิเคราะหและนําผลการประเมินมาพัฒนางานอยาง
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ตอเนื่อง รองลงมา คือ มีการศึกษาสภาพปญหาและความตองการจําเปน การปฏิบัติงานตามแผน และการ

วางแผนดําเนินโครงการตามลําดับ 

 4. ผลการประเมินดานผลผลิต (Product) ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนคณิตศาสตร มีความคิดเห็น

ในภาพรวมวาโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก กลาวคือ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.17 ถึง 4.23 โดย

แบงเปน 2 ดาน คือ ดานความรูความเขาใจของครูผูเขารับการอบรม กับดานการนําไปใชของครูผูเขารับ

การอบรมโดยดานความรูความเขาใจของครูผูเขารับการอบรม เห็นดวยมากเปนอันดับหนึ่ง คือ ความรู

ความเขาใจเก่ียวกับโครงการ PISA การหาคําตอบจากสถานการณโดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรและ

การสรางสถานการณปญหาทางคณิตศาสตร รองลงมา ความสําคัญของการเขารวมโครงการ PISA การ

แกปญหาความรวมมือ สมรรถนะประเมินใน PISA 2015 และการฝกทําขอสอบโดยใชระบบ Online 

ขอสอบ PISA ท่ีไดรับอนุญาติใหเผยแพร ตามลําดับ สวนดานการนําไปใชของครูผูเขารับการอบรม เห็นดวย

มากเปนอันดับหนึ่ง คือ การจัดกิจกรรมบูรณาการแนวขอสอบ PISA ในชั่วโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร 

รองลงมา การนําความรูความเขาใจท่ีไดรับเก่ียวกับโครงการ PISA ไปขยายผลใหผูบริหาร/เพ่ือนครูผูเก่ียวของ 

และ การปฏิบัติงานเตรียมความพรอมนักเรียนเขารวมโครงการ PISA ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมเขารวมโครงการ 

PISA ป 2561 ตามรูปแบบ CIPP Model ผูประเมินมีการอภิปรายผลในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

จากการประเมินผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตรเพ่ือเตรียมความ

พรอมเขารวมโครงการ PISA ป 2561 พบวา การดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตร

เพ่ือเตรียมความพรอมเขารวมโครงการ PISA ป 2561 มีผลการประเมิน และผูประเมินไดอภิปรายผลตาม

รูปแบบการประเมินแบบ  CIPP Model 4 ดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ และ

ดานผลผลิต  ดังนี้      

 1. การประเมินดานบริบท จากการประเมิน พบวา ความคิดเห็นของครูผูสอนคณิตศาสตรดานบริบท

ของโครงการในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารและครูตระหนักและเห็น

ความสําคัญของโครงการ ท้ังนี้สอดคลองรัฐบาลกําหนดนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ใหความสําคัญกับการ

พัฒนาคนไทยใหมีขีดความสามารถแขงขันของประเทศมากข้ึน และสอดคลองกับนโยบาย ตามแผน

ยุทธศาสตรของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์

และคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรมาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหโรงเรียนไดนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพ และการประเมินครั้งนี้จะนําขอมูลท่ีเก็บมาแลวนั้น ทําให

เกิดเปนสาระสนเทศท่ีเปนประโยชนสําหรับใชเปนทางเลือกในการตัดสินใจตอไป คําวา CIPP นั้นมาจาก

สวนประกอบตาง ๆ ของโครงการท่ีจะทําการประเมินไดแกการประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context  

Evaluation: C) เปนการประเมินกอนท่ีจะลงมือดําเนินโครงการใด ๆ มีจุดมุงหมายเพ่ือกําหนดหลักการและเหตุผล 

รวมท้ังเพ่ือพิจารณาความจําเปนจะตองจัดทําโครงการ การชี้ประเด็นปญหา ตลอดจนการพิจารณา ความเหมาะสม
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

ของเปาหมายของโครงการซ่ึงสอดคลองกับงานประเมินโครงการของ  โสภา แซลี (2558: 3 - 4) ซ่ึงประเมิน

โครงการคืนครูใหนักเรียนโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินโครงการคืนครูให

นักเรียนโดยการประยุกตใชรูปแบบจําลองซิป (CIPP Model) ประกอบดวย 4 ดาน คือ ความสอดคลอง

ทางดานบริบท และสภาวะแวดลอม ความพรอมทางดานปจจัยเบื้องตนในการดําเนินงาน ความเหมาะสม

ในการดําเนินงานและกระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบในการดําเนินงาน และหาแนวทางการปฏิบัติท่ีดี

หรือเปนเลิศของโครงการคืนครูใหนักเรียน (ครูธุรการ) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และครูผูรับผิดชอบ

โครงการ ปการศึกษา 2556 โดยการสุมแบบเจาะจง จํานวน 60 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจก

แจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา  

(1) ผลการประเมินดานสภาวะแวดลอม พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือวัตถุประสงคของ

โครงการมุงเนนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน รองลงมาคือ โครงการสอดคลองกับนโยบายของ

โรงเรียน และหนวยงานตนสังกัด (2) ผลการประเมินดานปจจัยเบื้องตน พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็น

อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือ อุปกรณ เครื่องมือในการดําเนินโครงการอยางเพียงพอ รองลงมา คือ มีจํานวนบุคลากร

ดําเนินกิจกรรมโครงการอยางเพียงพอ และการฝกอบรมเพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานขอมูล และ

สารสนเทศของโรงเรียน (3) ผลการประเมินดานกระบวนการ พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 

กิจกรรมโครงการนําไปปฏิบัติจริง รองลงมาคือ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ และมีการ

รายงานผลการดําเนินโครงการใหผูเก่ียวของไดรับทราบ (4) ผลการประเมินดานผลผลิต พบวา โดย

ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุก

ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม รองลงมาคือ ครู

จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึน 

(5) การหาแบบปฏิบัติท่ีดี ของโครงการคืนครูใหนักเรียน (ครูธุรการ) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ท้ัง 4 ดาน พบวา ดานบริบทของโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนและบุคคล

ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมตามโครงการมีความตระหนัก ในความสําคัญของโครงการ ดาน

ปจจัยนําเขา พบวา งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการอยางพอเพียง ดานกระบวนการ พบวา การ

ปฏิบัติตามกิจกรรมตามโครงการดําเนินการตามแผนท่ีวางไว มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เปนระยะ

ตลอดการดําเนินกิจกรรม และดานผลผลิตนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

2. การประเมินดานปจจัยนําเขา ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตรเพ่ือเตรียม

ความพรอมเขารวมโครงการ PISA ป 2561 ซ่ึงสอดคลองกับ ฉวีวรรณ แกวไทรฮะ และคณะ (2557: 49 - 68) 
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รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะหการสอบพิซซาและโอเน็ตของสถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติเพ่ือ

ปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหความสัมพันธของขอสอบคณิตศาสตร 

O-NET และ PISA ในดานสัดสวนของเนื้อหา ระดับความคิดและบริบทประเภทตาง ๆ และเพ่ือสํารวจความ

คิดเห็นของครูคณิตศาสตรเก่ียวกับความตองการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในพฤติกรรมการรูเรื่อง

คณิตศาสตรและแนวทางการปฏิรูปการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรท่ีเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการสอบวิชา

คณิตศาสตรระดับชาติและนานาชาติ  

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงเปนการเก็บขอมูลจากแบบทดสอบ

และผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นท่ี 3) และขอมูลจากแบบทดสอบและ

ผลการสอบ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีอายุ 15 ป ผลการวิจัย พบวา (1) กรอบความคิด

ของการออกขอสอบ O-NET และ กรอบความคิดของการออกขอสอบ PISA มีบางประเด็นท่ีเปนแนวคิด

เหมือนกัน แตบางประเด็นไมปรากฎในขอสอบ O-NET ท้ังนี้เพราะขอสอบ PISA ไมจํากัดเฉพาะเนื้อหาท่ี

นักเรียนศึกษาตามหลักสูตรแตจะประเมินถึงการนําความรูทางคณิตศาสตรไปใชในสถานการณจริงตาง ๆ 

(OECD, 2003, p.24) แตขอสอบ O-NET เนนมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูท่ีกําหนดในหลักสูตร ดังนั้น 

ลักษณะของขอสอบจึงครอบคลุมเนื้อหาและตัวชี้วัดของผลลัพธการเรียนรูของเนื้อหาแตละเรื่อง (2) ความ

คิดเห็นของครูคณิตศาสตร พบวา ครูคณิตศาสตรจากโรงเรียนแบบฉบับมีความตองการใหนักเรียนสามารถ

ปฏิบัติไดทุกพฤติกรรมในระดับมาก สวนปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีตอความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน 

พบวา ปจจัยท่ีเก่ียวของกับนักเรียน ไดแก ปจจัยดานพฤติกรรมผูเรียน เชน การมีระเบียบวินัยในการเรียน 

การใหความรวมมือในกิจกกรมท้ังในและนอกหองเรียน การมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับครูและเพ่ือนนักเรียน การ

เรียนพิเศษนอกโรงเรียน และปจจัยท่ีเก่ียวของกับครู ไดแก วุฒิการศึกษา ซ่ึงทุกโรงเรียนมีครูสําเร็จการศึกษา

ดานคณิตศาสตรท่ีสามารถพัฒนานักเรียนได แตมีจํานวนท่ีแตกตางกันระหวางวุฒิปริญญาโทและวุฒิปริญญา

ตรี บางโรงเรียนมีวุฒิปริญญาโทมากกวาบางโรงเรียนมีจํานวนพอ ๆ กัน บางโรงเรียนมีแตปริญญาตรีอยาง

เดียว นอกจากนั้นโรงเรียนแบบฉบับท่ีมีครูสําเร็จการศึกษาดานคณิตศาสตรจะมีความม่ันใจในการจัดการ

เรียนการสอนท่ีพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และ 

สุธินันท บุญพัฒนาภรณ (2560: 16 - 29) ผลการประเมิน PISA สูบทบาทผูเก่ียวของในการจัดการเรียนรู จาก

การประเมินผล PISA ท่ีต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยนานาชาติทุกวิชาและมีแนวโนมผลการประเมินต่ําลงทุกวิชาเม่ือ

เทียบกับการประเมินครั้งแรกเม่ือป 2000 ทําใหผูเก่ียวของกับการศึกษาหันมาใหความสําคัญกับการจัดการ

เรียนรูมากข้ึน และความเปลี่ยนแปลงท้ังทางสังคมและเปาหมายของการศึกษาทําใหระบบการศึกษาและ

ผูเก่ียวของมีบทบาทท่ีเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน บทบาทของครูเปลี่ยนจากผูสอนเปนผูออกแบบการเรียนรู 

การจัดการเรียนรูจัดตามความเหมาะสมรายบุคคลมากข้ึน นักเรียนเปลี่ยนการแขงขันในการเรียนรู เปนการ

เรียนรูโดยอาศัยความรวมมือ สืบเสาะหาความรูดวยกันมากข้ึน การทดสอบจะไมเปนเรื่องท่ีนากลัวอีกตอไป

สําหรับนักเรียนเพราะเปนการประเมินเพ่ือดูความกาวหนาของนักเรียน เปนการทดสอบเพ่ือการเรียนรู 

ผูปกครองจะเขามามีสวนรวมในการเรียนของนักเรียนมากข้ึน รวมท้ังผูบริหารจะเปนผูชวยใหการสนับสนุน
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การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู เพ่ือประโยชนแกนักเรียนเปนสําคัญ ทําใหเกิดสังคมการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

 3. การประเมินดานกระบวนการ ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตรเพ่ือ

เตรียมความพรอมเขารวมโครงการ PISA ป 2561 สอดคลองกับรูปแบบการประเมินซิปป (CIPP) 

ของสตัฟเฟลบีม (Stuffleam) ท่ีกลาววาการประเมินดานกระบวนการ อันเปนการศึกษาจุดแข็ง และจุดออน 

ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการ สาเหตุไมสามารถดําเนินโครงการตามได เพ่ือจัดหา

สารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินโครงการใหทันทวงที การประเมินข้ันตอนนี้มีบทบาทสําคัญตอ

ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ซ่ึงการดําเนินงานการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู

คณิตศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมเขารวมโครงการ PISA ป 2561 ไดมีการวางแผน (Plan) มีสวนรวมในการวาง

แผนการดําเนินงานและมีการจัดทําแผนปฏิบัติการอยางชัดเจน มีการดําเนินงาน (Do) ซ่ึงโครงการมีการให

ความรูตาง ๆ การเตรียมความพรอมนักเรียนเขารวมโครงการ PISA 2018 มีการตรวจสอบ (Check) มีการ

นิเทศติดตามเพ่ือใหโครงการประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและมีการปรับปรุง (Action) โดยมีการ

ปรับปรุง แกไข เพ่ือใหโครงการและนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของครู บุคลากรในโรงเรียนมาปรับปรุงการ

ดําเนินงานซ่ึงสอดคลองกับงานประเมินโครงการโสภา แซลี (2558: 3 - 4) ซ่ึงประเมินโครงการคืนครูให

นักเรียนโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินโครงการคืนครูใหนักเรียนโดยการประยุกตใช

รูปแบบจําลองซิป (CIPP Model) ประกอบดวย 4 ดาน คือ ความสอดคลองทางดานบริบท และสภาวะ

แวดลอม ความพรอมทางดานปจจัยเบื้องตนในการดําเนินงาน ความเหมาะสมในการดําเนินงานและ

กระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบในการดําเนินงาน และหาแนวทางการปฏิบัติท่ีดีหรือเปนเลิศของ

โครงการคืนครูใหนักเรียน (ครูธุรการ) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และครูผูรับผิดชอบโครงการ ปการศึกษา 

2556 โดยการสุมแบบเจาะจง จํานวน 60 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม

ประมาณคา 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอย

ละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา (1) ผลการประเมิน

ดานสภาวะแวดลอม พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มี

ความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือวัตถุประสงคของโครงการมุงเนนให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน รองลงมาคือ โครงการสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน และ

หนวยงานตนสังกัด (2) ผลการประเมินดานปจจัยเบื้องตน พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 

อุปกรณ เครื่องมือในการดําเนินโครงการอยางเพียงพอ รองลงมาคือ มีจํานวนบุคลากรดําเนินกิจโครงการ

อยางเพียงพอ และการฝกอบรมเพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานขอมูล และสารสนเทศของโรงเรียน 

(3) ผลการประเมินดานกระบวนการ พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ กิจกรรมโครงการนําไป
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ปฏิบัติจริง รองลงมาคือ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ และมีการรายงานผลการดําเนินโครงการให

ผูเก่ียวของไดรับทราบ (4) ผลการประเมินดานผลผลิต พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 

สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม รองลงมาคือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนา

ผูเรียนอยางมีประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึน (5) การหาแบบปฏิบัติท่ีดี ของ

โครงการคืนครูใหนักเรียน (ครูธุรการ) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

ท้ัง 4 ดาน พบวา ดานบริบทของโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของกับการดําเนิน

กิจกรรมตามโครงการมีความตระหนัก ในความสําคัญของโครงการ ดานปจจัยนําเขา พบวา งบประมาณท่ี

ใชในการดําเนินโครงการอยางพอเพียง ดานกระบวนการ พบวา การปฏิบัติตามกิจกรรมตามโครงการ

ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เปนระยะตลอดการดําเนินกิจกรรม และ

ดานผลผลิตนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

 4. การประเมินดานผลผลิต ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตรเพ่ือเตรียมความ

พรอมเขารวมโครงการ PISA ป 2561 สอดคลองกับรูปแบบการประเมินซิปป (CIPP) ของสตัฟเฟลบีม 

(Stuffleam) ท่ีกลาววาเพ่ือตอบคําถามใหไดวาการดําเนินโครงการ ประสบความสําเร็จตามแผนท่ีวางไวหรือไม 

ผลผลิตของโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม คุมคาหรือไม การประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการจะ

พิจารณาผลลัพธ ผลกระทบของโครงการทุก ๆ ดาน ซ่ึงใชเทคนิคการติดตามผลหรือประเมินผลดวยการติด

ตามหลังโครงการเสร็จซ่ึงการดําเนินงานการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตรเพ่ือ

เตรียมความพรอมเขารวมโครงการ PISA ป 2561 สงผลใหครู นักเรียน เห็นคุณคาของการวัดและประเมินผล

ตามแนว PISA ซ่ึงเปนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีมีอายุ 15 ป ซ่ึงอยูในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2-4 สอดคลองกับงานประเมินโครงการของโสภา แซลี (2558: 3 - 4) ซ่ึงประเมินโครงการคืนครู

ใหนักเรียนโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินโครงการคืนครูใหนักเรียนโดยการประยุกตใชรูป

แบบจําลองซิป (CIPP Model) ประกอบดวย 4 ดาน คือ ความสอดคลองทางดานบริบท และสภาวะแวดลอม 

ความพรอมทางดานปจจัยเบื้องตนในการดําเนินงาน ความเหมาะสมในการดําเนินงานและกระบวนการ ผลผลิต

และผลกระทบในการดําเนินงาน และหาแนวทางการปฏิบัติท่ีดีหรือเปนเลิศของโครงการคืนครูใหนักเรียน (ครู

ธุรการ) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และครูผูรับผิดชอบโครงการ ปการศึกษา 2556 โดยการสุมแบบเจาะจง จํานวน 

60 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ สถิติ

ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา (1) ผลการประเมินดานสภาวะแวดลอม พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

คือวัตถุประสงคของโครงการมุงเนนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน รองลงมาคือ โครงการสอดคลอง

กับนโยบายของโรงเรียน และหนวยงานตนสังกัด(2) ผลการประเมินดานปจจัยเบื้องตน พบวา โดยภาพรวมมี
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ความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ อุปกรณ เครื่องมือในการดําเนินโครงการอยางเพียงพอ รองลงมาคือ มีจํานวนบุคลากร

ดําเนินกิจกรรมโครงการอยางเพียงพอ และการฝกอบรมเพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานขอมูล และ

สารสนเทศของโรงเรียน (3) ผลการประเมินดานกระบวนการ พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ กิจกรรม

โครงการนําไปปฏิบัติจริง รองลงมาคือ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ และมีการรายงานผลการ

ดําเนินโครงการใหผูเก่ียวของไดรับทราบ (4) ผลการประเมินดานผลผลิต พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

คือ สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม รองลงมาคือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนา

ผูเรียนอยางมีประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึน (5) การหาแบบปฏิบัติท่ีดี ของโครงการ

คืนครูใหนักเรียน (ครูธุรการ) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ท้ัง 4 ดาน พบวา 

ดานบริบทของโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมตามโครงการมี

ความตระหนัก ในความสําคัญของโครงการ ดานปจจัยนําเขา พบวา งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการอยาง

พอเพียง ดานกระบวนการ พบวา การปฏิบัติตามกิจกรรมตามโครงการดําเนินการตามแผนท่ีวางไว มีการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล เปนระยะตลอดการดําเนินกิจกรรม และดานผลผลิตนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี

ข้ึน จากผลการประเมินโครงการ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง ซ่ึงเปนผลมาจากโรงเรียนมีการนําผล

การศึกษาและพัฒนาโครงการเพ่ือเผยแพรเปนแหลงเรียนรูแกชุมชน มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ทํางานและมีการประชุมสัมมนาเพ่ือหาแนวทางในการดําเนินงานโครงการในรอบปการประเมินถัดไป PISA 

2021 ซ่ึงเปนปท่ีจะสอบวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหลัก และโรงเรียนไดรับการยอมรับในเรื่องการจัดการ

เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนว PISA 

 

 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการประเมิน มีขอเสนอแนะดังนี้ 

 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1. การดําเนินโครงการ ผูบริหารมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเขามาสนับสนุนสงเสริมโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมเขารวมโครงการ PISA 2021 ดวยการบริหาร

องคกรแบบมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยใหครู นักเรียนและผูปกครอง ไดมีสวนรวมในการจัดทํา

กิจกรรมของโครงการโดยสงเสริมติดตาม ดูแล ท้ังในและนอกโรงเรียนและมีการประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ 

 2. โรงเรียนควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูเปนตนแบบในการจัดการเรียนการสอน และจัดทํา

แบบประเมินตามแนว PISA ท้ัง 3 ดาน คือ การอาน วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 

 ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
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 1. ควรมีการประเมินโครงการทุกป เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในดานประโยชนของการจัดการเรียนรู

ท่ีสอดคลองกับการประเมิน PISA  

 2. ควรมีการประเมินโดยใชรูปแบบการประเมินโดยมีสวนรวมจากผูเก่ียวของหลาย ๆ ฝาย เชน 

นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการผูปกครองเครือขาย 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ของครู ในกลุมโรงเรียนเครือขายชายทะเล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมของครู ในกลุมโรงเรียนเครือขายชายทะเล จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 

และประสบการณทํางาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในโรงเรียนกลุมเครือขายชายทะเลสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ปการศึกษา 2560 จํานวน 92 คน โดยวิธีการสุม

แบบแบงชั้นกําหนดกลุมตัวอยางดดยใชตารางเครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) เครื่องมือท่ี

ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .97 การ

วิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตาง

ดวย t-test 

ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุม

เครือขายชายทะเล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จําแนกตามเพศ โดยรวม

และรายดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

การมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุมเครือขาย

ชายทะเล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จําแนกตามวุฒิการศึกษารายดาน

ทุกดาน พบวา ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05  
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การมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุมเครือขาย

ชายทะเล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จําแนกตามเพศ โดยรวมและราย

ดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

การมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุมเครือขาย

ชายทะเล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จําแนกตามระดับการศึกษา 

โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูท่ีจบการศึกษาสูงกวาปริญญา

ตรี สูงกวาครูท่ีจบการศึกษาปริญญาตรี 

การมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุมเครือขาย

ชายทะเล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จําแนกตามประสบการณในการ

ทํางาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คําสําคัญ: การมีสวนรวม, การบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to examine teachers’ participation in the 

administration of basic educational institutions in Chai-Talay School Cluster under the 

Samuthsongkram Primary Educational Service Area Office and  2) to make a comparison of 

teacher ’s participation in the administration of basic educational institutions in Chai-Talay 

School Cluster as classified by gender, educational qualification and teaching experience. 

         By using Krejcie and Morgan’s random number table (Krejcie & Morgan, 1970) to 

determine the sample size and stratified random sampling technique. The study sample 

comprised 92 teachers in Chai-Talay School Cluster under the Samuthsongkram Primary 

Educational Service Area Office in academic year 2017. The instrument used for collecting 

the data was a 5-point rating scale questionnaire with the reliability of .97. The statistics 

used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation (S.D.) 

and t-test. 

       The following were the research findings: 

      The level of teachers’ participation in the administration of basic educational 

institutions in Chai-Talay School Cluster under the Samuthsongkram Primary Educational 

Service Area Office, as classified by gender, was not different in whole and in part at the 

.05 level of significance. 

      The level of teacher’s participation in the administration of basic educational 

institutions in Chai-Talay School Cluster under the Samuthsongkram Primary Educational 
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Service Area Office, as classified by educational qualification, was not different in every 

part at the .05 level of significance. 

        The level of teacher’s participation in the administration of basic educational 

institutions in Chai-Talay School Cluster under the Samuthsongkram Primary Educational 

Service Area Office, as classified by teaching exaperience, was not different in whole and 

in part at the .05 level of significance. 

Keywords: teachers’ participation, administration of basic educational  

 

บทนํา 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จัดตังกลุมโรงเรียน มีผูบริหารโรงเรียน

ภายในกลุมโรงเรียนเปนคณะกรรมการโดยตําแหนง เพ่ือใหบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทังดานวิชาการ 

ดานงบประมาณดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป ใหมีความคลองตัวในระดับกลุมโรงเรียน 

และระดับสถานศึกษา เกิดการมีสวนรวม สรางความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูล และเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรูซึงกันและกัน รวมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ส 

านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู

คุณภาพระดับมาตรฐานสากล บูรณาการการทํางาน เนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม (สํานักงานเขต

พ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม, 2560) 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุมชายทะเล ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบวา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลาย ๆ ดาน ยังไมประสบ

ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามจากการบริหารงานท่ีผานก็มักจะประสบปญหาและมีขอจํากัดใน

การปฏิบัติงานเปนจํานวนมาก การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารนอย ความสามารถในการ

โนมนาวผูใตบังคับบัญชาตอบสนองความตองการความสําเร็จของโรงเรียน อาจเปนสาเหตุใหคุณภาพผูเรียน

ท่ีปรากฏอยูในระดับท่ีไมนาพอใจเนื่องมาจากครูไมมีสวนรวมในการกําหนดหนาท่ีและการมอบหมายงานให

ตรงกับความรู ความสามารถ ครูไมมีสวนรวมในการตัดสินปญหาตาง ๆ ของโรงเรียน  

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูปฏิบัติการสอน ในโรงเรียนกลุมเครือขายชายทะเล สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จึงสนใจท่ีจะศึกษาการมีสวนรวมของครูในการ

บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในกลุมเครือขายชายทะเล ท้ัง 7 โรงเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการบริหาร

พรอมท้ังใหขอเสนอแนะแกโรงเรียนในการปฏิบัติ อันจะสงผลใหการจัดการศึกษามีระดับคุณภาพและ

มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

 

 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
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1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของครู ในกลุมโรงเรียน

เครือขายชายทะเล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครู ในกลุมโรงเรียนเครือขายชายทะเล จําแนกตามเพศ 

ระดับการศึกษา และประสบการณทํางาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ในกลุมโรงเรียนเครือขายชายทะเล  ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงาน

งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) กลุม

ประชากร ไดแก ครูในโรงเรียนกลุมเครือขายชายทะเล   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม  ปการศึกษา 2560 จํานวน 120 คน กลุมตัวอยางครูในโรงเรียนกลุมเครือขายชายทะเล

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ปการศึกษา 2560 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 

92 คน โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (stratified random sampling)กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง

เปรียบเทียบจากตารางเครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพ

ของครูผูสอนในโรงเรียนกลุมเครือขายชายทะเล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน ตัวแปรตาม ไดแก การมี

สวนรวมของครูดานการบริหารงานบริหารงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานการ

บริหารงานวิชาการ 2) ดานการบริหารงานการเงินและธุรการ 3) ดานบริหารงานบุคลากร 4) ดานการ

บริหารงานท่ัวไป 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2544 กําหนดใหกระทรวงศึกษากระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา

ท้ังดานการบริการวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหาร

ท่ัวไป ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

  การมีสวนรวมของครูผูสอนในการ

บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุม

เครือขายชายทะเล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

         สถานภาพของครูผูสอน 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ  

ผูวิจัยไดทําการ ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอ

การมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการตามตัวแปรท่ีใชในการศึกษาศึกษาเทคนิค วิธีการสรางแบบสอบถาม

มาตรสวนประมาณคา นําขอมูลท่ีไดมาสรางแบบสอบถามใหไดเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามเรื่อง การมี

สวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมเครือขายชายทะเล สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม สรางแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามของ (กฤษดา มังคะตา, 

2547) มาปรับปรุงแกไข ใหตรงกับเนื้อหาท่ีตองการ แลวนําฉบับรางเสนอตอกรรมการควบคุมภาคนิพนธ 

เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงใหถูกตองเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย นําเสนอ

ผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของเนื้อหา จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหา (Content validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวัด

ตามนิยามศัพท (Index of Objective Congruence: IOC) คือระหวาง 0.60-1.00 เพ่ือนําไปเปน

แบบสอบถาม นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองท้ังดานภาษาและเนื้อหา ตามขอเสนอของ

ผูเชี่ยวชาญ ไดแบบสอบถามท่ีถูกตองสมบูรณ 40 ขอ แลวนําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณา

ปรับปรุงแกไขเปนข้ันตอนสุดทาย แลวนําไปทดลองใช (Try Out) กับครูผูสอนในสวนท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ี

ใชในการศึกษา จํานวน 30 คน และนําไปหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefificient) ของครอน บาค (Cronbach, 1990) มีคาตอความเชื่อม่ัน 0.97 

สรุปผลการวิจัย 
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1. การมีสวนรวมในการบริหารงานของครู ในกลุมโรงเรียนเครือขายชายทะเล สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม อยูในระดับมาก โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการ

บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานงบประมาณ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏผลเปนดังนี้ 

1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคะแนน

เฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก มีการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการบริหารงานวิชาการ อยูใน

ระดับมาก โดยรวมและรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ขอท่ี 10 คือ สวนรวมใน

การสนับสนุนผูทรงภูมิปญญาทองถ่ินใหมีสวนรวม ขอท่ี 9 คือ มีสวนรวมในการจัดแหลงเรียนรูท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา ขอท่ี 3 คือ สวนรวมในการจัดหาอุปกรณ เครื่องมือ สื่อการเรียนการสอน และขอ

ท่ี 6 มีสวนรวมในจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอน  

1.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ พบวา การมีสวนรวมของครูในกลุมโรงเรียนเครือขาย

ชายทะเล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีการบริหารงานสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ดานการบริหารงานงบประมาณ อยูในระดับมาก โดยรวมและรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย ไดแก ขอท่ี 10 คือ ทานมีสวนรวมในการกํากับติดตามการทา บัญชีการเงินไดถูกตองและ

เปนปจจุบัน ขอท่ี 6 คือ ทานมีสวนรวมในการกําหนดโครงการจัดหางบประมาณ และขอท่ี 9 คือ ทานมี

สวนรวมเสนอแนะแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบงานการเงินพัสดุ  

1.3 ดานการบริหารงานบุคคล พบวา การมีสวนรวมของครูในกลุมโรงเรียนเครือขายชายทะเล 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดานการบริหารงานบุคคล อยูในระดับมาก โดยรวมและรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

ไดแก ขอท่ี 7 คือ ทานมีสวนรวมพิจารณาจัดหาวิทยากรภายนอกตามความตองการของศึกษา ขอท่ี 8 คือ 

ทานมีสวนรวมในการจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา และขอท่ี 3 คือ ทานมีสวน

รวมในการควบคุมและสงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร  

1.4 ดานการบริหารงานท่ัวไป พบวา การมีสวนรวมของครูในกลุมโรงเรียนเครือขายชายทะเล 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดานการบริหารงานท่ัวไป อยูในระดับมาก โดยรวมและรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

ไดแก ขอท่ี 10 คือ ทานมีสวนรวมในการสนับสนุนใหชุมชนเขามาใชประโยชนในโรงเรียนและรวมพัฒนา

การศึกษา ขอท่ี 7 คือ ทานมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา และขอท่ี 8 

คือ ทานมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นําผลการประเมินมาใชในการกําหนดนโยบาย

และพัฒนาการศึกษา  

2. การมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุมเครือขาย

ชายทะเล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จําแนกตามเพศ โดยรวมและราย

ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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3. การมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุมเครือขาย

ชายทะเล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จําแนกตามระดับการศึกษา 

โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

4. การมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนในกลุมเครือขาย

ชายทะเล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จําแนกตามประสบการณในการ

ทํางาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของครู ในกลุมโรงเรียนเครือขายชายทะเล สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในครั้งนี้ ท้ังโดยภาพรวมและรายดาน ครูมีสวนรวมในการ

บริหารงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละรายดาน พบวา ขอท่ีมีสวนรวม

มากท่ีสุด คือ ดานการบริหารงานท่ัวไป รองลงมา คือ ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการบริหารงาน

บุคคลตามลําดับ สวนขอท่ีมีสวนรวมต่ําท่ีสุดคือ ดานการบริหารงานงบประมาณ มีประเด็นท่ีควรนํามา

อภิปรายดังนี้ 

 1. ดานการบริหารงานท่ัวไป อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา สถานศึกษาจัดใหมีการบํารุง 

ดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีใหอยูในสภาพท่ีม่ันคงรวมกันดูแลบํารุงรักษา เพ่ือใหการใชอาคารสถานท่ีให

เกิดประโยชนสูงสุดผูบริหารตองปรึกษาหารือรวมกับคณะครู ยอมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะทํา

ใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีการสนับสนุนใหนักเรียนเลนกีฬากลางแจงหรือในรมเปนประจํา

สถานศึกษามีการจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือฝกการทํางานรวมกันเปนกลุมหรือหมูคณะซ่ึง สอดคลองกับงานวิจัย

ของ ดิเรก อนันต (2556) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การดูแลรักษาอาคารสถานท่ีรวมท้ังบริเวณ

โรงเรียนอยูในระดับมากและเปนอันดับแรก ท้ังนี้เนื่องมาจาก การท่ีจะพัฒนาโรงเรียนใหมีการปรับปรุง

สภาพแวดลอมใหรมรื่น จัดทําภูมิทัศนสวยงามผูบริหารตองเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการการดูแลรักษา

อาคารสถานท่ีรวมท้ังบริเวณโรงเรียนใหสวยงามเปนระเบียบ สะอาด มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียน มีการ

ใชประโยชนจากพ้ืนท่ีใหคุมคามากท่ีสุด  

 2. ดานการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา สถานศึกษามีการจัดใหมี

การประเมินผลการเรียนทุกชวงชั้น สนับสนุนการทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการ

วัดและประเมินผลของสถานศึกษาสงเสริมการทําแผนการเรียนรูโดยผูเรียนมีสวนรวม สนับสนุนให

ผูปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเขามา มีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู ตลอดท้ังจัดใหมีแหลง

เรียนรูท้ังภายในสถานศึกษาอยางพอเพียง มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูผลิต พัฒนาการใชสื่อและ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหกับครู ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  

จิราพร พุทธชิน (2553) พบวา ครู อาจารยตองมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเก่ียวกับภารกิจบริหาร

โรงเรียนอยูในระดับมาก ท้ังในภาพรวมและการจําแนกเปนรายดาน  
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 3. ดานการบริหารงานบุคคล อยูในระดับมาก โดยรวมและรายขอ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ครูไดรับ

เงินเดือนและคาตอบแทนเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด ผูบริหารสรางขวัญและ

กําลังใจแกครูโดยการยกยอง เชิดชูเกียรติ ผูมีผลงานดีเดนและมีคุณงามความดี จัดใหมีการปฐมนิเทศครู

ใหม หรือผู เปลี่ยนแปลงหนาท่ีใหมในสถานศึกษา ครูทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมของ

สถานศึกษา จัดแบงหนาท่ีและมอบหมายการงานใหครูเหมาะสม และการใหคําแนะนําชวยเหลือครูเม่ือมี

ปญหาและอุปสรรค ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ทัศนา แสวงศักดิ์ (2549) กลาววา ครู อาจารยตองมี

สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเก่ียวกับภารกิจบริหารสถานศึกษา ซ่ึงพบวาอยูในระดับมาก ท้ังในภาพรวม

และการจําแนกเปนรายดาน  

 4. ดานการบริหารงานงบประมาณ อยูในระดับมาก โดยรวมและรายขอ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา 

สถานศึกษามีการจัดใหมีการทําทะเบียนบัญชีพัสดุครุภัณฑเปนปจจุบันเสมอ จัดใหมีการตรวจสอบและ

รายงานเก่ียวกับการเงิน พัสดุ ครุภัณฑเปนประจํา ควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุในสวนท่ีเปน

อํานาจหนาท่ีของสถานศึกษา วางแผนจัดหาพัสดุปปจจุบันและลวงหนาและประเมินความมีประสิทธิภาพ

ประหยัด และคุมคาในการใชทรัพยากรของหนวยงานในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 

สอดคลองกับ ทัศนีย ทองทวีวัฒนา (2554) กลาวถึง บทบาทของผูบริหารวาตองเปนผูริเริ่มและสงเสริมการ

จัด โครงการเก่ียวกับงานธุรการ การเงินและพัสดุของโรงเรียน คอยติดตามชวยเหลือใหความสะดวกแก 

ผูปฏิบัติงาน ควบคุมงานธุรการ การเงินและพัสดุใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 

1. ดานการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาควรสงเสริมดังนี้ 

- ควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูผลิตสื่อ และพัฒนาการใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

- ควรจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือใชในการจัดการศึกษาใหกับครูอยางเพียงพอ 

- ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาครูในดานการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ดานการบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาควรสงเสริมดังนี้ 

- ควรกระจายการบริหารจัดการงบประมาณอยางท่ัวถึง 

- ควรสงเสริมการทําแบบสรุปรายงาน ผูสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพ่ือการพัฒนา 

สถานศึกษา 

- ควรสงเสริมการบริหารการจัดหารายไดและผลประโยชนใหกับสถานศึกษาในรูปแบบท่ี

หลากหลาย 

3. ดานการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาควรสงเสริมดังนี้ 

- เปดโอกาสใหครูทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา 

- จัดใหมีการปฐมนิเทศครูใหม หรือเปลี่ยนแปลงหนาท่ีใหมในสถานศึกษา 

- สงเสริมการเลื่อนวิทยฐานะและการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนเพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากร 



143 

 
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

4. ดานการบริหารงานท่ัวไป สถานศึกษาควรสงเสริมดังนี้ 

- สงนักเรียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีชุมชนจัดข้ึน 

- สงเสริมและปลุกจิตสํานึกในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง 

- ประสานงานกับชุมชนและทองถ่ินในการสํารวจและจัดทําขอมูลผูเรียนท่ีจะเขารับบริการทาง

การศึกษา 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาความสัมพันธของการมีสวนรวมของครูกับความสําเร็จของการบริหารโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ 
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บทคัดยอ 

สารนิพนธนี้ มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบ

สารสนเทศของโรงเรียนกลุมอําเภอบางบัวทอง 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูตอสภาพการ

บริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมอําเภอบางบัวทอง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ครูโรงเรียน

กลุมอําเภอบางบัวทอง จํานวน 196 คน สุมโดยวิธี Stratified Random Sampling เครื่องมือท่ีใชในการ

รวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดย Independent 

sample t-test และ One-Way ANOVA 

ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุมอําเภอบางบัวทองตอสภาพการบริหาร

ระบบสารสนเทศของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือเรียงลําดับจากดานท่ีมีปญหามากไปนอย 

ไดแก การประมวลผลการนําขอมูลไปใชการจัดเก็บขอมูล  การเก็บรวบรวมขอมูล  การตรวจสอบขอมูล 

และการวิเคราะหขอมูล 2) ครูท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบ

สารสนเทศของโรงเรียนในกลุมอําเภอบางบัวทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 

เขต 2 โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาครูท่ีมีเพศ

แตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมอําเภอบางบัว

ทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในดานการวิเคราะหขอมูล แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 3) ครูท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็น

ของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมอําเภอบางบัวทอง สังกัดสํานักงานเขต
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พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวาครูท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของ

โรงเรียนแตกตางกันใน 3 ดานคือ ดานการประมวลผลขอมูล ดานการวิเคราะหขอมูล และดานการนําขอมูล

ไปใช สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน ซ่ึงดานการประมวลผลขอมูลครูท่ีมีอายุ 20-35 มีความคิดเห็นแตกตาง

กับครูท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป ดานการวิเคราะหขอมูลครูท่ีมีอายุ 36-50 มีความคิดเห็นแตกตางกับครูท่ีมีอายุ 

51 ปข้ึนไป และดานการนําขอมูลไปใชครูท่ีมีอายุ 36-50 มีความคิดเห็นแตกตางกับครูท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป  

4. ครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของ

โรงเรียนในกลุมอําเภอบางบัวทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดย

ภาพรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็น

ของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในอําเภอบางบัวทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในทุกดานไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ: การบริหารระบบสารสนเทศ, ความคิดเห็นของครู 

 

ABSTRACT 

This study had 2 objectives as 1) to study the level of teachers’ opinion toward 

information administration Phenomena at Bangbuathong School Group and 2) to compare 

teachers’ opinion toward information administration Phenomena at Bangbuathong School 

Group. The sample were 109 teachers who were randomized by Stratified Random 

Sampling. The tool was a questionnaire which 5 rating scales. The used statistics were 

percentage, arithmetic mean, standard deviation and tested hypothesis by Independent 

sample t-test and One-way ANOVA. 

 The research result reveal that: 1) Opinion level of teachers at Bangbuathong 

School Group toward information administration Phenomena in school stood on little 

level in overall. When we considered in every aspects, which could rank Phenomena 

aspect by mean from high to low as data processing, data applying , data storage, data 

analyzing , data collecting and data validation. 2)Teachers’ opinion at Bangbuathong 

School Group who different sex had opinion toward information administration 

Phenomena in school were difference in overall at 0.05 significant. When considered in 

each aspect found that teachers’ opinion toward information administration Phenomena 

in school for data validation, data storage and data analyzing were different at 0.05 

significant and the other aspects weren’t different. 3) Teachers’ opinion at Bangbuathong 

School Group who different age had opinion toward information administration 

Phenomena in school weren’t different in overall. When considered in each aspect found 
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that teachers’ opinion toward information administration Phenomena in school were 

different in 3 aspects which were data storage, data analyzing and data validation. In data 

storage, teachers who have 20-35 years old different from teachers since 51 years old. In 

data analyzing, teachers who have 36-50 years old different from teachers since 51 years 

old.In data validation, teachers who have 36-50 years old different from teachers since 51 

years old. 4. Teachers at Bangbuathong School Group who different educational level had 

opinion toward information administration Phenomena in school weren’t difference in 

overall. When considered in each aspect found that teachers’ opinion toward information 

administration Phenomena in school for data validation were different at .05 significant. 

Keywords: Management Information System, Teacher s’Opinions 

 

บทนํา 

 ในสถานศึกษามีขอมูลมากมาย กระจัดกระจายอยูในสวนตาง ๆ ตามภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ

ของครู บุคลากรในสถานศึกษาและผูท่ีเก่ียวของ หากไมมีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบ

สารสนเทศท่ีมีความแนนอน ขอมูลท่ีมีจะไมสอดคลองกับความตองการของผูใช ซ่ึงไมเกิดประโยชนตอการ

พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอีกท้ังยังไมมีความเปนระเบียบแลว จะเกิดความไมสะดวกหรือเกิดความ

ยุงยากในการนําไปใช หรือมีขอมูล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553) การบริหารงาน

ของหนวยงานหรือองคการตาง ๆ ท้ังหนวยงานของรัฐและเอกชน ไมวาระดับใด ผูบริหารมีความจําเปน

จะตองวางแผนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน นอกจากนั้นยังมีหนาท่ีในการควบคุม

งานและตัดสินใจสั่งการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายของหนวยงานหรือองคการในการบริหารงาน

นั้นนอกจากจะใชทรัพยากรหรือปจจัยพ้ืนฐานในการบริหารอันไดแก คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการ

จัดการท่ีดีแลวในปจจุบันขอมูล สารสนเทศ ก็เปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน

ในหนวยงานหรือองคกรนั้น ๆ ท้ังนี้เพราะขอมูลสารสนเทศจะเปนสิ่งท่ีบงบอกถึงสภาพการปฏิบัติงานครั้ง

ตอไป ใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย และภารกิจของหนวยงานหรือองคการท่ีวางไวไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (อรอุมา แกวสวาง, 2548) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชในสถานศึกษา 

ท้ังการบริหารงานดานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ การเงิน พัสดุ และครุภัณฑ อีก

ท้ังในดานการจัดการเรียนการสอน  การบริหารงานท่ีประสบผลสําเร็จได ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิ ผล  ผู บริหารจึ งนํ าการบริหาร เชิ งระบบมา ใช ในการจัดระบบสารสน เทศ ซ่ึ ง ท้ั งนี้

กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาบริหารจัดการ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการวางแผนระบบขอมูลสารสนเทศและเครือขายสนเทศใหมีประสิทธิภาพ และ

สามารถเชื่อมโยงติดตอสื่อสารถึงกันไดทุกระดับ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553)  

 จากการเก็บขอมูลทําใหผูวิจัยทราบวาโรงเรียนกลุมอําเภอบางบัวทองสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีสภาพการใชระบบสารสนเทศของโรงเรียนซ่ึงไมอยูในเกณฑท่ีนา
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พอใจ เชน บุคลากรของโรงเรียนขาดความรูเรื่องสารสนเทศ ไมมีประสบการณ และยังไมเห็นความสําคัญท่ี

จะใชประโยชนจากขอมูลและระบบสารสนเทศจากปญหาดังกลาวขางตน นับวาเปนปญหาท่ีตองไดรับการ

แกไขโดยเรงดวน เพราะจะเปนผลกระทบตอการบริหารระบบสารสนเทศโรงเรียน ผูศึกษาจึงมีความสนใจ 

เรื่อง สภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมอําเภอบางบัวทองสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เพราะระบบสารสนเทศโรงเรียน เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการบริหาร

สถานศึกษาท้ังภายในและภายนอก 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมอําเภอบางบัวทอง สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุม

อําเภอบางบัวทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนกตาม เพศ อายุ 

และระดับการศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

  ในการศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมอําเภอบางบัวทองสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จํานวน 14 โรงเรียน ใน 6 ดาน ไดแก 1)การเก็บ

รวบรวมขอมูล 2)การตรวจสอบขอมูล 3)การประมวลผลขอมูล 4)การจัดเก็บขอมูล 5)การวิเคราะหขอมูล 

6)การนําขอมูลไปใช (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2545) 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนกลุมอําเภอบางบัวทองสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จํานวน 383 คน ใชกลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน 196 คน 

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซ่ีและมอรแกน (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551) แลวดําเนินการสุม

โดยวิธีชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

  

 

 

ปญหาการบริหารระบบสารสนเทศ

ของโรงเรียนกลุมอําเภอบางบัวทอง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 

จําแนกเปน 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

2. การตรวจสอบขอมูล 

สถานภาพสวนบุคคลจําแนกเปน 

1. เพศ ไดแก 

- ชาย 

- หญิง 

2. อายุ ไดแก 

- 20 - 35 ป 



149 

 
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และแนวคิดเก่ียวของกับสารสนเทศในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มาวิเคราะหเนื้อหาสาระ (documentary 

research) ประเด็นสําคัญ ๆ เพ่ือหาปจจัยหรือวิธีการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานสารสนเทศในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นําขอมูลท่ีไดมาเขียนเปนประเด็นขอคําถาม เพ่ือ

นําไปใชในการสรางแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึนเปนแบบสอบถาม มีขอคําถามถึง

สภาพของการบริหารงานระบบสารสนเทศในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2 เพ่ือนํามาเปนแนวทาง การสรางแบบสอบถาม เพ่ือถามความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุม

อําเภอบางบัวทองสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยสรางขอคําถามจาก

ปจจัยท่ีไดจากการสรุปผลการวิเคราะหเอกสาร 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมอําเภอบางบัวทองสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.83) เม่ือเรียงลําดับจาก

ดานท่ีมีปญหามากไปนอย ไดแก การประมวลผล (x� = 3.89การนําขอมูลไปใช (x� = 3.83) การจัดเก็บ

ขอมูล (x� = 3.80) การเก็บรวบรวมขอมูล (x� = 3.79) การตรวจสอบขอมูล (x� = 3.77) และการวิเคราะห

ขอมูล (x� = 3.69) 

2. ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมอําเภอบางบัวทองสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ดานการเก็บรวบรวมขอมูลอยูในระดับมาก (x� = 3.79) ขอท่ี

พบปญหามากท่ีสุด คือ มีบุคลากรทํางานดานการเก็บรวบรวมขอมูล (x� = 3.97) และขอท่ีพบปญหานอย

ท่ีสุดคือ มีหองเก็บรวบรวมขอมูลโดยเฉพาะ (x� = 3.42) 
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3. ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมอําเภอบางบัวทองสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ดานการตรวจสอบขอมูลอยูในระดับมาก (x� = 3.77) ขอท่ีพบ

ปญหามากท่ีสุด คือ มีการแกไขขอมูลอยางรวดเร็วเม่ือตรวจพบความไมถูกตอง (x� = 4.09) และขอท่ีพบ

ปญหานอยท่ีสุดคือ มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ (x� = 3.15) 

4. ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมอําเภอบางบัวทองสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ดานการประมวลผลขอมูลอยูในระดับมาก (x� = 3.89) ขอท่ีพบ

ปญหามากท่ีสุด คือ มีการนําเสนอประมวลผลขอมูลตอผูบริหาร (x� = 4.27) และขอท่ีพบปญหานอยท่ีสุด

คือ มีข้ันตอนการประมวลขอมูลอยางเปนระบบ (x� = 3.36) 

   5. ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมอําเภอบางบัวทองสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ดานการจัดเก็บขอมูลอยูในระดับมาก (x� = 3.80) ขอท่ีพบ

ปญหามากท่ีสุด คือ มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ (x� = 4.09) และขอท่ีพบปญหานอยท่ีสุดคือ มีการ

จัดเก็บขอมูลท่ีสามารถนําขอมูลมาใชไดสะดวก (x� = 3.39) 

   6. ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมอําเภอบางบัวทองสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ดานการวิเคราะหขอมูลอยูในระดับมาก (x� = 3.69) ขอท่ีพบ

ปญหามากท่ีสุด คือ ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหสามารถนําไปใชประโยชนได (x� = 4.16) และขอท่ีพบ

ปญหานอยท่ีสุดคือ มีวิธีการวิเคราะหขอมูลท่ีเหมาะสม (x� = 3.01) 

   7. ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมอําเภอบางบัวทองสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ดานการวิเคราะหขอมูลอยูในระดับมาก (x� = 3.83) ขอท่ีพบ

ปญหามากท่ีสุด คือ มีการปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัยและพรอมนําไปใช (x� = 4.20) และขอท่ีพบ

ปญหานอยท่ีสุดนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน (x� = 3.30) 

  8. โดยภาพรวมความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ครูท่ีมีเพศแตกตางกันมีความ

คิดเห็นของครูตอปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในอําเภอบางบัวทอง สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในดานการวิเคราะหขอมูล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 

9. โดยภาพรวมความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ครูท่ีมีอายุแตกตางกันมีความ

คิดเห็นของครูตอปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในอําเภอบางบัวทอง สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ทุกดานการประมวลผลขอมูล ดานการวิเคราะหขอมูล และ

ดานการนําขอมูลไปใช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 

10. โดยภาพรวมความคิดเห็นไมแตกตางกัน พบวาครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความ

คิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในอําเภอบางบัวทอง สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในทุกดานไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 

1. ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมอําเภอบางบัวทองสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ่ิม

ศักด์ิ ทองเลิศ (2553) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปญหาการจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร

การศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 พบวา ปญหา

การจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับปาน

กลางท้ัง 6 ดาน คือ ดานการเก็บรวบรวมขอมูล ดานการตรวจสอบขอมูล ดานการจัดกระทําขอมูล ดานการ

วิเคราะหขอมูล ดานการจัดเก็บขอมูล และดานการนําขอมูลไปใช โดยกลาววาอาจเปนเพราะวาในปจจุบัน

สถานศึกษาตาง ๆ มีนโยบายเรงรัดคุณภาพการศึกษาผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษาและ

ยอมรับวาระบบสารสนเทศมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาและการบริหารงาน ดังนั้นสภาพการจัดระบบ

สารสนเทศดานการเก็บรวบรวมขอมูลมีสภาพการจัดระดับมาก คือ มีการเก็บรวบรวมขอมูลแยกกันท้ัง 6 

งาน ไดดีมาก เชน งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป 

 2. ครูท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนใน

อําเภอบางบัวทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

(สมบูรณ หนูสังข, 2551) ศึกษาเรื่อง สภาพ ปญหา และความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด

การศึกษาของบุคลากรในโรงเรียนภาครัฐ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 2 พบวา ผูบริหาร

และครูท่ีรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมมีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการศึกษาดานตาง ๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และครูในโรงเรียนท่ีมีเพศ

และอายุแตกตางกัน มีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาดานตาง ๆ แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 3. ครูท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน

ในอําเภอบางบัวทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมไม

แตกตางกันซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ (ดาวใจ  วงศิลา, 2559) ศึกษา

เรื่อง ปญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบปญหาการจัดระบบสารสนเทศใน

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตาม

ประสบการณการทํางานของครูแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ท้ังนี้อาจเปนเพราะระบบการบริหารงานสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา ไมมีการวางแผนกอนการ

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไมมีความเหมาะสมขาดบุคลากรท่ีมี

ความรูความเขาใจในการตรวจสอบและประมวลผลขอมูล ขาดวัสดุอุปกรณครุภัณฑและเทคโนโลยีในการ
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จัดเก็บขอมูลอยางเพียงพอ จึงทําใหครูท่ีมีประสบการณต่ํากวา 5 ปและครูท่ีมีประสบการณตั้งแต 5 ป ข้ึน

ไป มองปญหาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไมแตกตางกัน รวมถึงครูท่ีมีประสบการณมากไดเห็นการเปลี่ยนแปลงใน

การปฏิบัติงาน และทราบถึงปญหาและมีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนมากอนแลว จึงมีวิธีการแกไขท่ีปญหาท่ี

เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว สวนครูท่ีมีประสบการณนอยก็มีการปรึกษาและขอคํา แนะนํา จากครูท่ีมี

ประสบการณมาก และอาศัยความชํานาญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

ทําใหการปฏิบัติงานในดานนี้มีปญหาไมแตกตางกัน 

4. ครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศ

ของโรงเรียนในอําเภอบางบัวทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดย

ภาพรวมไมแตกตางกันซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ (สิริกร วัฒนธัญญา

การ, 2552) ศึกษาเรื่อง การบริหารการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 พบวา จากผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการ

ปฏิบัติการบริหารการจัดระบบสารสนเทศของผูบริหารและครู พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูใน

ภาพรวม และรายข้ันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือจําแนกตาม

สถานภาพการปฏิบัติงาน พบวา ระดับความคิดเห็นของผูบริหารและครูมีความแตกตางกัน เพราะ

สถานภาพของผูบริหารและครูตางกัน จึงมีมุมมองท่ีแตกตางกัน ซ่ึงผูบริหารมีมุมมองในดานของการบริหาร

สวนครูมีมุมมองในดานการปฏิบัติ 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 

      1. ผูบริหารโรงเรียนควรกําหนดนโยบายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอยางชัดเจน 

เพ่ือใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

2. ผูบริหารควรจัดใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธี เชน การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม 

การหาขอมูลจากสื่ออ่ืน ๆ เปนตน 

3. ผูบริหารควรนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึน 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมอําเภอบางบัวทอง

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ระหวางโรงเรียนภาครัฐ และโรงเรียน

เอกชน เพ่ือใหทราบระบบสารสนเทศของโรงเรียนภาครัฐและเอกชนวาแตกตางกันมากนอยอยางไร 

 2. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมอําเภอบางบัว

ทองสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

 

บรรณานุกรม 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย

นี้ไดแก โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ประจําปการศึกษา 2561 

จํานวน 155 โรงเรียน ผูใหขอมูลไดแก ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และ t-test 

ผลการวิจัยปรากฏวา  

1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2 ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักการกระจายอํานาจ หลักมุงเนนฉันทามติ รองลงมาคือดานหลักความ

รับผิดชอบ และต่ําสุด คือดานหลักความโปรงใส 

2. เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของ

ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2 พบวา การ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอนมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ: หลักธรรมาภิบาล, ผูบริหารสถานศึกษา 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

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

according to the principles of good governance of school administrators. Under the Office 

of Nakhon Pathom Primary Education Area. The samples used were: Schools under the 

Office of Nakhon Pathom Primary Education Area. There are 155 schools providing 

information. The instruments used for data collection were percentage, mean, standard 

deviation and t-test (Independent). 

The research found that: 

1. Management according to good governance principles of school administrators. 

Under the jurisdiction of the Office of Nakhon Pathom Primary Education Area 1 and 2, 

the overall level was at a high level. And when considering each side, it was found. The 

highest mean is decentralization. Main focus on consensus. Second, the main 

responsibility and the minimum is transparency. 

2. It was found that there was no difference in the administration according to the 

principles of good governance of school administrators and teachers. 

Keywords: Good Governance, Administrators 

 

บทนํา 

 ธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานและการปกครอง เพราะ

ปจจุบันโลกไดใหความสนใจคับเรื่องโลกาภิวัฒนและหลักธรรมาภิบาลแทนการสนใจ พัฒนาอุตสาหกรรมดั่ง

แตกอน เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความสําคัญกระทบถึงคัน การติดตอสื่อสาร การดําเนินกิจกรรม

ในท่ีหนึ่งมีผลกระทบตออีกท่ีหนึ่ง การพัฒนาเรื่องของ การเมืองการปกครองไดมุงใหประชาชนเปน

ศูนยกลางมากข้ึน หากจะใหประเทศมีการเจริญเติบโต ท่ียั่งยืน การมุงธุรกิจหรือปฏิบัติราชการตาง ๆ ตอง

ใหความสนใจเรื่องของสังคม ประชาชนและ สิ่งแวดลอม หลักธรรมาภิบาลจึงเขามาเปนเรื่องท่ีทุกภาคสวน

ใหความสําคัญและเริ่มมีการนําไป ปฏิบัติกันมากข้ึน (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2547) โดยไดนําแนวคิด 

หลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูประบบราชการ โดย

วางรากฐานแนวคิดนี้ไวไนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หลายประเด็น ในเรื่องนี้ 

เชน ความโปรงใส การตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพ การมีสวนรวม ความรับผิดชอบ และการกระจาย

อํานาจ (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2544) เพ่ือใหกระบวนการสราง หลักธรรมาภิบาลเกิดผลอยาง

จริงจัง รัฐบาลจึงไดใหความสําคัญ ในการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือให สามารถบริหารงานคลองคัว มีความ

ชัดเจนในการดําเนินบทบาท เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการใหบริการท่ีตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารงาน เกิดความโปรงใสและตรวจสอบไดเปน 

ธรรมาภิบาล โดยอาศัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผนดิน (ฉบับท่ี 5) ท่ีไดกําหนดใหมี

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปน คณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีกําหนดแนวทางการบริหาร
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ราชการและการปฏิบัติหนาท่ีของทุก ๆ สวนราชการใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวย 

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร กิจการบานเมืองท่ีดี  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย 

10 ดาน หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส 

หลักการมีสวนรวม หลักนิติธรรม หลักการกระจายอํานาจ หลักความเสมอภาค หลักมุงเนนฉันทามติ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 และ เขต 2 ไดสงเสริมใหสถานศึกษาเกิด

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดย

ดําเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ จัดทําสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือสรางความตระหนักและใหความรูแกผู,บริหาร

และครูผูสอนเก่ียวกับหลักและแนวปฏิบัติ ประจําปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

กําหนดใหสถานศึกษาจัดทํา แผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงานตนสังกัดและ

สถานศึกษา จัดวางระบบ ควบคุมภายใน จัดทําตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการท่ีชัดเจน เผยแพรให

ประชาชนไดทราบ มีการประเมินผลเปนระยะ และรายงานผลอยางตอเนื่องทุกป อีกท้ังยังสงเสริมให

สถานศึกษาบริหาร จัดการการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2554) 

 การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะตองมีการเปลี่ยนแปลงการบริหาร และการจัดการ ใน

อํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนนิติบุคคล การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร จัดการ นับวา

เปนสิ่งท่ีผูบริหารสถานศึกษาทุกคนควรจะตองนํามาใช เพ่ือใหการบริหารงานของ สถานศึกษาประสบ

ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

และเขต 2 เพ่ือจะนําผลการวิจัยไปประกอบการวางแผนการจัด การศึกษาและการบริหารงานใน

สถานศึกษาใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2 

 

 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานประชากร คือ ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษานครปฐม ป

การศึกษา 2561 จํานวน 155 โรงเรียน 
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ขอบเขตของเนื้อหา มุงศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552) มี 10 ประการ ไดแก หลัก

ประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวน

รวม หลักนิติธรรม หลักการกระจายอํานาจ หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนนฉันทามติ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ตามระเบียบของสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2546) 

 

ตัวแปร X     ตัวแปร Y 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ท่ีมา: หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance)/สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 

 

ผลการวิจัย 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบริหารสถานศึกษา ใน 10 ดาน ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล 

2. หลักประสิทธิภาพ 

3. หลักการตอบสนอง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ 

5. หลักความโปรงใส 

6. หลักการมีสวนรวม 

7. หลักนิติธรรม 

8. หลักการกระจายอํานาจ 

9. หลักความเสมอภาค 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ 

บรรยากาศองคการโรงเรียน 

9. ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 

10.ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 
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ตารางท่ี 1  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

ผูตอบแบบสอบถามเปนครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

และเขต 2  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารตามการ

รับรูของครูผูสอน 

ครูเขต 1 (n=73) ครูเขต 2 (n=82) 

X� S.D. X� S.D. 

1. หลักประสิทธิภาพ 4.35 0.35 4.40 0.37 

2. หลักประสิทธิผล 4.37 0.33 4.40 0.35 

3. หลักการตอบสนอง 4.37 0.33 4.40 0.35 

4. หลักความรับผิดชอบ 4.38 0.35 4.40 0.36 

5. หลักความโปรงใส 4.19 0.42 4.16 0.39 

6. หลักการมีสวนรวม 4.37 0.33 4.40 0.35 

7. หลักนิติธรรม 4.36 0.32 4.40 0.36 

8. หลักการกระจายอํานาจ 4.39 0.36 4.40 0.37 

9. หลักความเสมอภาค 4.33 0.35 4.30 0.36 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ 4.39 0.36 4.40 0.38 

รวม 4.35 0.35 4.34 0.37 

 

จากตารางท่ี 1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สรุป ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก (X̅ = 4.35, S.D. = 0.35) 

และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ หลักการกระจายอํานาจ (X̅ =3.39) และหลัก

มุงฉันทามติ (X̅ = 4.39, S.D. = 0.36) รองลงมาคือ หลักความรับผิดชอบ (X̅ = 4.38, S.D. = 0.35) และ

ต่ําสุดคือ หลักความโปรงใส (X̅ = 4.19, S.D. = 0.42)  

 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สรุป ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก (X̅ = 4.34, S.D. = 0.37) และเม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักมุงเนนฉันทามติ (X̅ = 4.40, S.D. = 0.38 ) 

รองลงมาคือ หลักประสิทธิภาพ (X̅ = 4.40, S.D. = 0.37) และต่ําสุดคือ หลักความโปรงใส (X̅ = 4.16, S.D. 

= 0.39) 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2  ตารางการเปรียบเทียบเกณฑท่ีกําหนดดวยสถิติ t – test (Independent) 
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การเปรียบเทียบการบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

ตามการรับรูของครูผูสอน 

ครูเขต 1 (n=73) ครูเขต 2 (n=82) 
t 

X� S.D. X� S.D. 

1. หลักประสิทธิภาพ 4.35 0.34 4.40 0.37 -.888 

2. หลักประสิทธิผล 4.37 0.33 4.40 0.35 -.586 

3. หลักการตอบสนอง 4.37 0.33 4.40 0.35 -.586 

4. หลักความรับผิดชอบ 4.38 0.34 4.40 0.36 -.373 

5. หลักความโปรงใส 4.19 0.41 4.16 0.39 .458 

6. หลักการมีสวนรวม 4.37 0.33 4.40 0.35 -.586 

7. หลักนิติธรรม 4.36 0.33 4.40 0.36 -.780 

8. หลักการกระจายอํานาจ 4.39 0.36 4.40 0.37 -.233 

9. หลักความเสมอภาค 4.33 0.35 4.30 0.36 .406 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ 4.39 0.36 4.40 0.37 -.233 

รวม 4.35 0.35 4.34 0.366 -0.512 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา เม่ือเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2 พบวา การ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาระหวางเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1 และเขต 2 ไม

แตกตางกัน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2 ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักการกระจายอํานาจ หลักมุงเนนฉันทามติ รองลงมาคือดานหลักความ

รับผิดชอบ และต่ําสุด คือดานหลักความโปรงใส 

2. เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของ

ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2 พบวา การ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน  

 

อภิปรายผล 

1. ผลการวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1และ เขต 2 โดยรวม มีสภาพการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากและสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไววาสภาพ
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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม อยูในระดับมาก เนื่องจาก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามมาตรา 

78(4) ไดกําหนดใหพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ

ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบวิธีการทํางานใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ  อีกท้ัง

สํานักนายกรัฐมนตรีไดออกระเบียบวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี (Good 

Governance) พ.ศ. 2542 ข้ึน เพ่ือใหทุกกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการถือปฏิบัติ ผูบริหาร

สถานศึกษาจึงนํามายึดเปนหลักแนวทางในการปฏิบัติราชการท่ีดีตลอดมา และท้ังนี้อาจเนื่องมากจาก

ผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เปนผูมีความรับผิดชอบในหนาท่ีมีความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โดยยึดหลักความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม โดยมีการบริหารงานในสถานศึกษา ท่ีเนน

การมีสวนรวมท่ีมุงเนนฉันทามติตามแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเปนผูมีวิสัยทัศน

เชิงยุทธศาสตร ซ่ึงนําพาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา จึงทําใหการใชหลัก

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลวิจัยของ ศิริยา  

โถแกว ท่ีไดศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา พบวา บริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนสิริวุฒิวิทยาในภาพรวมอยู ในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ

ไพฑูรย บังชิด ไดทําการศึกษาเรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบวา การใช หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มหาสารคาม เขต 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับ

มาก และสอดคลองกับงานวิจัยของวิชัย โนนพิง  ไดทําการศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานตาม หลักธรร

มาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 พบวาสภาพการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาหนองคาย เขต 3 

โดยรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของสุชิน เรืองบุญสง  ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 พบวา การปฏิบัติงานของ

ผูบริหาร โรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 

โดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ พีรพงษ พงศศาสตร  ไดทําการศึกษา

เรื่อง การปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ด เขต 

3 พบวา การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ด เขต 

3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของภาวิณี ชินคํา ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 

การศึกษาความคิดเห็นของ ผูบริหารโรงเรียนและครูตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน ใน

สังกัดสํานักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรคเขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารโรงเรียนและครูมีความ

คิดเห็น เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาถิบาลของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

นครสวรรค เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมคิด มาวงศ ได

ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน ตามความ
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คิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผลการวิจัยพบวา 1) การ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ ผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลใน

จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัย ของไพฑูรย สุขผลา

นนท  ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยูในระดับมาก  และ

คลองกับงานวิจัยของไพศาล ตั้งสมบูรณ ไดศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการ บริหารของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาสมุทรสาคร พบวา ผูบริหาร สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ี การศึกษาสมุทรสาคร ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน สถานศึกษาในภาพรวม อยูในระดับ

มาก 

2. การเปรียบเทียบ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบไมแตกตางกันและไม

สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีไดตั้งไววาเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมของเขต 1 และ เขต 2 มีความ

แตกตางกัน   เนื่องจากหลักการกระจายอํานาจ คือ มีการมอบอํานาจในภารกิจใหแกครูในโรงเรียนไดอยาง

เหมาะสม และการมอบอํานาจในการบริหารใหแกบุคลากรในโรงเรียนอาจเปนเพราะการมอบอํานาจหนาท่ี

ในการปฏิบัติงานใหแกครูและบุคลากรในโรงเรียนยังความความเหมาะสมไมชัดเจนและยังไมมีการกระจาย

อํานาจเทาท่ีควร ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของไพศาล ตั้งสมบูรณ  ไดศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาล

ในการ บริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาสมุทรสาคร พบวา การ ปฏิบัติ

จริงและความคาดหวังตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาครไมมีความแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของสมคิด   มาวงศ  ได

ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผลการวิจัยพบวา การ

เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร โรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัด

โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามประสบการณ โดยรวมพบวา ทุกดานไม

แตกตางกัน 

 

 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 

ดานหลักความเสมอภาค ผูบริหารควรปฏิบัติกับครูและบุคลากรในโรงเรียน อยางเทาเทียมกันโดย

ไมแบงแยกและไมเลือกปฏิบัติ ผูรับบริการในชุมชนควรไดรับการบริการ อยางเทาเทียมกัน โดยไมแบงแยก



162 

 
JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 7 No. 2 May - April 2019 

และไมเลือกปฏิบัติ และควรมอบหมายภาระงานใหตาม ความเหมาะสมท้ังดานความรูความสามารถและ

ความสมัครใจ 

   ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2  ควรศึกษาเรื่องความโปรงใสเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 

 

บรรณานุกรม 

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. (2547). “หลักการบริหารคนและการบริหารงานเพ่ือกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์”

ขาราชการครู. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกลา. 

บุญเสริม วีสกุล. (2547). ธรรมาภิบาลลับการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา. กรุงเทพฯ: 

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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วารสารนักบริหาร. 21 (2): 28 - 32. 

ไพศาล  ตั้งสมบูรณ. (2548). การใชหลักธรรมาภิบาลในการเปรียบเทียบของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
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แนวทางการเตรียมตนฉบบั 

วารสารวิชาการศึกษาศาสตรกรุงเทพธนบุรี 

 

ประเภทบทความ 

 1. บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนซ่ึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจ เปนความรูใหม กลาวถึง  

ความเปนมาของปญหา วัตถุประสงค แนวทางการแกไขปญหา มีการใชแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจาก

แหลงขอมูล เชน หนังสือ วารสารวิชาการ อินเทอรเน็ต ประกอบการวิเคราะหวิจารณ เสนอแนวทางแกไข  

2. บทความวิจัย หมายถึง เปนการนาเสนอผลงานวิจัยอยางเปนระบบ กลาวถึงความเปนมาและ

ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค การดําเนินการวิจัย 

 

การเตรียมตนฉบับ 

1. พิมพผลงานทางวิชาการเปน 2 คอลัมน โดยตั้งคาหนากระดาษ บน 3.0 ซม. ซาย 3.5 ซม. ลาง 

2.0 ซม. ขวา 2.0 ซม. ใชอักษร TH Sarabun New ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตัวหนา ขนาด 18 

ชื่อผูนิพนธ ขนาด 14 รายละเอียดผูนิพนธ ขนาด 12 เนื้อหาใชตัวปกติ ขนาด 16 ท้ังภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ ท่ีนี้บทความ 1 เรื่องจะตองมีจํานวนหนาไมนอยกวา 8 หนา แตไมเกิน 15 หนากระดาษ A4 

2. บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไมควรเกิน 1 หนากระดาษ จะตองมีคําสําคัญใน

บทคัดยอภาษาไทย และ Keyword ในบทคัดยอภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 5 คํา (บทความภาษาไทย 

หรือภาษาอังกฤษจะตองมีบทคัดยอภาษาไทย และภาอังกฤษทุกบทความ) 

3. ถามีรูปภาพ / ตารางประกอบ ควรเปนภาพท่ีชัดเจน ถาเปนรูปถายควรมีภาพถายจริงแนบดวย 

4. ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยท่ีผานมา ตองไมไดรับการตีพิมพเผยแพรท่ีใดมากอนและไมอยู

ระหวางการพิจารณา ของวารสารฉบับอ่ืน หารตรวจสอบพบวามีการตีพิมพซํ้าซอน ถือเปนความรับผิดชอบ

ของผูเขียนแตเพียงผูเดียว 

5. การสงตนฉบับบทความ จะตองสงบทความ และแบบฟอรมเสนอบทความเพ่ือพิจารณาตีพิมพ 

ผานระบบออนไลน ทาง E-mail: jed.btu@gmail.com ซ่ึงบทความท่ีมีรายละเอียดครบถวนจะไดรับการ

นําเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทความกอนการตีพิมพ ในกรณีท่ีผลการ

ประเมินระบุให ตองปรับปรุงแกไข ผูเขียนจะตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

นับจากวันท่ีไดรับผลการประเมินบทความ 

 

รูปแบบการเขียนอางอิง 

 กรณีท่ีผูเขียนตองการระบุแหลงท่ีมาของขอมูลในเนื้อเรื่องใหใชวิธีการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง 

แบบนาม-ป (author-date in-text citation) โดยระบุชื่อผูแตง และปพิมพของเอกสารไวขางหนาหรือขาง

หลังขอความท่ีตองการอาง เพ่ือบอกแหลงท่ีมาของขอความนั้น และตองนําไปรวบรวมไวในสวน

บรรณานุกรม โดยเรียงรายการตามลําดับอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใตหัวขอ “เอกสารและส่ิง

mailto:jed.btu@gmail.com
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อางอิง” และใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงแบบ APA (American Psycho-logical Association) 

ดังตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง ตอไปนี้ 

 

1. บรรณานุกรมหนังสือ 

 ชื่อ – ชื่อสกุล. (ปพิมพ). ช่ือหนังสือ. สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ 

 ตัวอยาง 

กาญจณา คุณารักษ. (2558). พ้ืนฐานพัฒนาหลักสูตร. โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนมจันทร: กรุงเทพมหานคร. 

Gardner, H. (1998). Multiple Intelligence: Theory in Practice. New York: Basic 

Books. 

 

2. บรรณานุกรมบทความ 

ชื่อ – ชื่อสกุลผูเขียน. (ปพิมพ) ชื่อเรื่อง. ใน ชื่อ ชื่อสกุล (บรรณาธิการ). ช่ือหนังสือ (ครั้งท่ี 

พิมพ หนาแรก – หนาสุดทายของบทหรือ ตอน).สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ 

 ตัวอยาง 

James, N. E. (1988), Two sides of paradise: The Eden myth according to Kirk and 

Spock. In D. Palumbo (Ed.), Spectrum of the fantastic (pp. 219-223) 

Westport, CT: Greenwood.  

กอบเก้ือ สุวรรณทัต-เพียร, “สังคมตะวันตกและวิวัฒนํากํารภํายหลังสงครํามโลกครั้งท่ี 2,” ใน  

อารยะธรรมตะวันตก, กอบเก้ือ สุวรรณทัต-เพียร, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหํานคร: 

สํานักพิมพคัมภีร, 2519), หนา 335. 

 

3. บรรณานุกรมบทความวารสาร 

ชื่อ-ชื่อสกุล. (ปพิมพ). ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร ปท่ี, (ฉบับท่ี): หนาท่ีปรากฏบทความในวารสาร. 

ตัวอยาง  

Lee, L. T. and  Sukoco, B. M. (2007). The Effects of Entrepreneurial Orientation and 

Knowledge Management Capability on Organizational Effectiveness in 

Taiwan: The Moderation Role of Social Capital. International Journal of 

Management. 24 (3), 549-566  

อุมาพร สุขมวง และ นพเกา เอกอุน. (2552) “แนวทางการฝกอบรมตามมาตรฐาน ISO 10015.” 

วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ 57, (179): 14-17. 

4. บรรณานุกรมออนไลน 

ชื่อผูรับผิดชอบเว็บไซต / หนวยงาน / บุคคล. (ปท่ีปรากฏ) ช่ือบทความ. คนเม่ือวัน เดือน ป, จาก  
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 http: / /…………………………  

ตัวอยาง  
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