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วัตถุประสงค 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไดมีนโยบายดำเนินการจัดทำ “วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวทิยาลัย

กรุงเทพธนบุรี” เพื่อเผยแพรบทความวจิัย และบทความวิชาการที่เปนองคความรูใหม ดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และสาขาที่เกี่ยวของกบั

คณาจารย นกัศึกษา นักวิจัยอิสระ สงเสริมใหอาจารย นักศึกษาไดมีสวนรวมในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ เปนส่ือกลางแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและประชาสัมพันธความเคล่ือนไหวทางการศึกษา เพือ่นำไปสูประโยชนตอบุคคล สังคม และประเทศชาติตอไป 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 

ขอบเขต ผลงานตีพิมพในวารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กำหนดอยูในรูปแบบของบทความวิจัย หรือ

บทความวิชาการ การวิจัยทางสังคมศาสตร ยกตัวอยางเชน บทความวิจัยที่มีการประยุกตใชวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตรในการศึกษา

พฤติกรรมและสังคมมนุษย เปนตน 

 

ภาษาที่รับตีพิมพ 

ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

 

กระบวนการ Review 

บทความที่ตีพิมพในวารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนี้ จะตองเปนบทความตนฉบับ ซ่ึงไมเคยลงตีพิมพ

ในวารสารอื่นใดมากอน และจะไดรับการพิจารณาและการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review process) ในสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 2 

ทาน ตอ 1 บทความ ในลักษณะ Double-blind peer  review โดยวารสารมีขั้นตอนดำเนินการจัดพิมพดังนี้ 

1. กองบรรณาธิการวารสารฯ จะตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองของตนฉบับ 

2. จัดสงตนฉบับใหผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อานประเมินตนฉบับ บทความละ 2 ทาน 

3. สงใหผูเขียนแกไขตามคำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) สามารถอธิบายหรือชี้แจงขอสงสัย ผานบรรณาธิการ 

4. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความถูกตอง และจัดทำตนฉบับ 

5. กองบรรณาธิการวารสารฯ ดำเนินการเผยแพรวารสาร 

 

ประธานทีป่รึกษา 

รองศาสตราจารย ดร.บังอร เบญ็จาธกิุล 

 

ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย ดร.พีรพงศ ทิพนาค  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลมาลย ไชยศิริธัญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

อาจารย ดร.ลัดดาวัลย คงสมบูรณ   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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บรรณาธกิาร   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรเทพ เมืองแมน 

 

กองบรรณาธิการ  

 รองศาสตราจารย ดร.สาโรช โศภีรักข   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

รองศาสตราจารย ดร.กลา ทองขาว   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

รองศาสตราจารย ดร.สุภมาส อังสุโต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ดร.ทิพยเกสร บุญอำไพ  มหาวิทยาลัยบูรพา 

รองศาสตราจารย ดร.สุพจน อิงอาจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รองศาสตราจารย จงกล แกนเพิ่ม   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

รองศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.อำนวย เดชชัยศรี มหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากาญจน สุขสดเขียว มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ จันทรผอง   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

อาจารย ดร.โสพัฒน โสภาภิมุข   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

อาจารยอชิตพล มีมุย     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

ฝายพิสูจนอักษร  

อาจารย ดร.ธาริน ีกิตติกาญจนโสภณ  

อาจารย ดร.จุฑารัตน นิรันดร  

อาจารย ดร.ธัญศญา ธรรศโสภณ 

 

ฝายออกแบบปกและตีพิมพ 

 อาจารย วิศกรณ โสภาภิมุข 

 

พิมพจำนวน  

1,000 เลม 

 

กำหนดเผยแพร  

ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 

ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - เดือน ธันวาคม 

 

จัดพิมพที่    

สำนักงานพัฒนาตำราและสื่อทางวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16/10 หมู 2 ถ.ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10170 โทร (02) - 8006800-5 โทรสาร (02)-8006806 

  

* บทความทุกเร่ืองในวารสารฉบับนี้ไดรับการพิจารณาประเมินคุณภาพทางวิชาการกอนการตีพิมพ โดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  

   ตามสาขา ที่เกี่ยวของจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ทาน ตอ 1 บทความ  

* บทความและแนวคิดใด ๆ ที่พิมพในวารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปนความรับผิดชอบของผูเขียน  

* กองบรรณาธิการวารสารไมสงวนสิทธิใ์นการคัดลอกเพื่อการพัฒนาเชิงวิชาการ แตตองไดรับการอางอิงอยางถูกตอง 
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บทบรรณาธิการ 

 

วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งทางกองบรรณาธิการไดพยายาม

ปรับปรุง พัฒนา ใหมีคุณภาพ โดยใหมีบทความจากนักวิจัย และนักวิชาการ จำนวน 35 เรื่อง เปนบทความ

ท่ีไดรับความรวมมือจากนักวิชาการ นักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ อาจารย และนักศึกษา ในการสงมาตีพิมพ รวมท้ัง

ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ในการตรวจสอบบทความ ซึ่งบทความสวนใหญเปน

บทความวิจัยทางดานศึกษาศาสตร ครุศาสตร ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูที่อยูในแวดวงการศึกษา และผูท่ี

สนใจ จะสามารถศึกษาหาความรู รวมท้ังนำไปอางอิงไดเปนอยางดี 

กองบรรณาธิการขอขอบคุณ ผูเขียนบทความทุกทานที่กรุณาสงบทความมาตีพิมพ ผูทรงคุณวุฒิ 

ทุกทานท่ีกรุณาตรวจสอบ และใหคำแนะนำ ในการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหบทความท่ีตีพิมพในวารสารฉบับนี้

ถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น คณะศึกษาศาสตร และกองบรรณาธิการจะพยายามปรับปรุงและพัฒนาวารสารฉบับ

นี้ ใหเปนวารสารทางวิชาการท่ีมีคุณคา ทำไดมาตรฐานสากลและสามารถใชเปนแหลงอางอิงทางวิชาการได

ตอไป 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรเทพ เมืองแมน 

บรรณาธิการ 
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สารบัญ 

 

บทความวิจัย หนา 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับ การบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพของ

โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 

ศิริวรรณ ศิริพงษเวคิน 

1 

การศึกษาความคิดเห็นของครูตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

กุพชกา นุกาศ จุฑารัตน นิรันดร และพรหมพิริยะ พนาสนธ์ิ 

9 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

จุฑารัตน จีนบันทึก 

17 

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ธนัญชกร บุศยคำ 

26 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะการบรหิารงำนวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

ยุทธภูมิ ประทุมเทือง 

37 

ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนในกลุมเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

กมลรตัน จีนคง 

44 

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 

ขวัญหทัย วิเวกอรุณ 

54 

ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ติยาภรณ ประสิทธ์ิผล 

61 

การศึกษาปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูประถมศึกษาเขตบึงกุมสังกัดสำนักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

ทิฆัมพร สุวรรณ 

68 
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สารบัญ 

 

บทความวิจัย หนา 

การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือกอำเภอบางสะพาน

นอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 

สุนันทา เสือเดช 

76 

การศึกษาการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 

ธนพิพัฒ แสงอรุณ 

85 

การศึกษาเจตคติของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ปุญญิศา อักษร จุทารัตน นิรันดร และพรหมพิริยะ พนาสนธ์ิ 

93 

การบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ 

พัชระพงษ พจนะโกสีย 

102 
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คำสำคัญ: ภาวะผูนำ งานวิชาการอยางมีคุณภาพ 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) to study school administrator’s leadership under The 

Samutsakhon Local Government Organization; (2) to study quality of academic affairs administration of 

school under The Samutsakhon Local Government Organization; and (3) to study the relationship 

between school administrator’s leadership and quality of academic affairs administration school under 

The Samutsakhon Local Government Organization. 

This research was a survey research. The sample were 234 school teachers under The 

Samutsakhon Local Government Organization in academic year 2019. The instrument was questionnaire 

about school administrator’s leadership and quality of academic affairs administration of school under 
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The Samutsakhon Local Government Organization The statistics used for data analyzing were frequency, 

percentage, means, standard deviation and Pearson’s moment coefficient correlation.  

The research results were as follows: (1) the school administrator’s leadership under The 

Samutsakhon Local Government Organization, was at high level; (2) The quality of academic affairs 

administration of school The Samutsakhon Local Government Organization was at high level; and (3) The 

relationship between school administrator’s leadership and school academic affairs administration under 

The Samutsakhon Local Government Organization, had positive relationship at .01 significant level. 

Keywords: Leadership, Quality of Academic 

 

บทนำ 

การปฏิรูปการศึกษามีจุดมุ งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที ่สมบูรณเปนคนดี มี

ความสามารถ และมีความสุข การดำเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพจำเปนที่จะตองมีการ

กระจายอำนาจ โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมี

เอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 35 

กำหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสถานะเปนนิติบุคคล ก็เพื่อที่จะใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง คลองตัว 

และสามารถบริหารจัดการศึกษาไดอยางอิสระ โดยมีการแบงงานออกเปน 4 ฝาย คือการบริหารงานวิชาการ การ

บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารงานท่ัวไป (อุษา แซเตียว, 2559: 2) 

 ขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้ง 4 ดานนั้น ภารกิจการบริหารงานวิชาการ 

ถือวาเปนภารกิจหลักของโรงเรียน และถือเปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารและจัดการศึกษา ที่บุคคลหลายฝายตอง

รวมมือกันดำเนินการ เพื ่อพัฒนาผูเรียนใหมีความเจริญงอกงามทุกดาน เติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพโดยผาน

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ สงผลตอผูเรียนใหมีความรู มีความสามารถ และมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกำหนด ดังนั้นการบริหารงานวิชาการจึงครอบคลุมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ัง

มวล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 33)  

สิ่งท่ีเปนปจจัยสำคัญอยางยิ่งในการบริหารโรงเรียน คือ ผูบริหารสถานศึกษา หรือหัวหนาหนวยงานเพราะเปนผู

ท่ีมีความสำคัญและมีบทบาทสูงในการบริหารโรงเรยีน เปนตัวแทนขององคการและเปนศูนยรวมแหงพลังรวมของ บุคลากร

ในองคกร ดังน้ันผูบริหารจึงเปนเหมือนหลัก ในการดำเนินงานโดยเฉพาะสำหรับผูใตบังคับบัญชา และตอผลงานในสวนรวม 

ความสามารถ และลักษณะทางผูนำของ ผูบริหารมีสวนสัมพันธใกลชิดกับคุณภาพ และคุณคาขององคกรที่จะสะทอนให

เห็นประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ในองคกร หรือหนวยงานน้ันเปนอยางดี การพัฒนาคน ในประเทศจะสำเร็จตองอาศัย

ผู นำที ่มีวิส ัยทัศนสามารถวางแผนไดอยางถูกตองเหมาะสม และนำไปสู การปฏิบัติไดอยางเปนธรรม (สำนักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2546: 50) 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ประสิทธิผลของโรงเรียนข้ึนอยูกับภาวะผูนำของผูบริหาร ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอ

คุณภาพการศึกษางานวิชาการ ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับงานวิชาการอยางมี

คุณภาพในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสะทอนการบริหารจัดการและนำไปปรับปรุง 

การบริหารงานวิชาการ ในสวนที่ตองพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง ใหสามารถพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ในยุคปฏิรูป

การศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 

2. เพ่ือศึกษาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับงานวิชาการอยางมี

คุณภาพในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับงานวิชาการอยาง

มีคุณภาพในโรงเรียนสงักัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ ผูวิจัยไดปรับใชแนวคิดของเบล็คและมู

ตัน (Blake and Mouton, 1982 อางอิงใน สัมมา รธนิธย, 2556) ซึ่งเปนแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนำหลายแบบในองคกร

ตางๆ ดังน้ี 1) ภาวะผูนำแบบมุงตน 2) ภาวะผูนำแบบมุงงาน 3) ภาวะผูนำแบบมุงคน 4) ผูนำแบบมุงทีม อีกท้ังยังมุงศึกษา

การบริหารงานวิชาการในเรื่อง 1) การพัฒนาหรือการดำเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 

2) การวางแผนงานดานวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 5) การ

พัฒนากระบวนการเรียนรู 6) การวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 12) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 13) การ

ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 14) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก

บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 15) การจัดทำระเบียบและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 17) การพัฒนา

และใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2550:28-51)  

2. ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด

สมุทรสาคร ปการศึกษา 2562 จำนวน 588 คน  

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ไดแก ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ ่นจังหวัดสมุทรสาคร และงานวิชาการอยางมีคุณภาพในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ ่นจังหวัด

สมุทรสาคร  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ขอบเขตดานเนื ้อหาเกี ่ยวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษา กรอบแนวคิดที่เกี ่ยวกับภาวะผู นำของผูบริหาร

สถานศึกษา ใชกรอบแนวคิดของเบล็คและมูตัน (Blake and Mouton, 1982 อางอิงใน สัมมา รธนิธย, 2556: 93) ซึ่ง

กำหนดภาวะผูนำออกเปน 4 แบบ สวนการศึกษาการบริหารงานวิชาการในเรื่อง ตามขอบขายและภารกิจงาน 17 ดังน้ี  
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งานวิชาการอยางมีคุณภาพ 

1. การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็น

การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน (Y1) 
2. การวางแผนงานดานวิชาการ (Y2)  

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (Y3)  

4. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา (Y4)  

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู (Y5) 
6. การวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการ

เรียน (Y6) 

7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (Y7) 

8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู (Y8)  
9. การนิเทศการศึกษา (Y9)  

10. การแนะแนว (Y10)  

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา (Y11)  
12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ (Y12)  

13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองคกรอ่ืน (Y13)  

  
  

   

 

  

   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของเบล็คและมตูัน  

(Blake and Mouton, 1982 อางอิงใน สัมมา รธนิธย, 2556: 93) 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ไดแก ครูในสังกัดการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใช

ตารางสำเร็จรูปของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1983) เปดตารางไดกลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 

จำนวน 234 คน จากประชากร 588 คน แบงครูออกเปน 18 กลุม ตามรายช่ือโรงเรียน เทียบสัดสวนครูแตละโรงเรียน และ

จับฉลากตามรายช่ือครูของแตละโรงเรียนตามสัดสวนท่ีเทียบไว 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ระดับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาครโดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝑋𝑋� =3.72, S.D. =0.16) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ภาวะผูนำแบบมุงทีมมีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝑋𝑋� =4.14, S.D. =0.21) รองลงมาคือภาวะผูนำแบบมุง

คน (𝑋𝑋� =3.98,S.D.=0.27) และต่ำสุดคือภาวะผูนำแบบมุงตน (𝑋𝑋� =3.35, S.D.=0.31) ระดับคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของคะแนนภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร

โดยรวมอยูในระดับมาก 

ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพงานวิชาการของครู พบวา ระดับคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ

คุณภาพงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

(𝑋𝑋� =4.15, S.D.=0.22) เมื ่อพิจารณาเปนรายดานพบวาคาเฉลี ่ยสูงสุดคือ การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเร ียนรู  

แบบภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษา 

1. ภาวะผูนำแบบมุงตน (X1) 

2. ภาวะผูนำแบบมุงงาน (X2) 

3. ภาวะผูนำแบบมุงคน (X3) 

4. ภาวะผูนำแบบมุงทีม (X4) 
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(𝑋𝑋� =4.29,S.D.=0.42) รองลงมาคือ การวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน (𝑋𝑋� =4.22,S.D.=0.36) 

และต่ำสุดคือการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา (𝑋𝑋� =4.03,S.D.=0.52) ระดับคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และคาระดับงานวิชาการอยางมีคุณภาพของครูในโรงเรียนสังกัดการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูบรหิารสถานศึกษากับคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียนสงักัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ำ (Xtot)(Ytot) r= 0.296** ซึ่ง

ความสัมพันธกันในทางบวก และมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับท่ี .01  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลำดับมากไปหานอย ดังน้ี ภาวะผูนำแบบมุงงาน (X2) มีความสัมพันธกับการ

สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

(Y14) r = 0.261** ภาวะผูนำแบบมุงคน (X3) มีความสัมพันธกับการนิเทศการศึกษา (Y9) r = 0.257** และภาวะผูนำ

แบบมุงคน (X3) มีความสัมพันธกับการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู (Y8) r = 0.253** ตามลำดับ 

ภาวะผูนำแบบมุงคน (X3) มีความสัมพันธกับการวัดผลประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน (Y6) r 

= 0.253** ภาวะผูนำแบบมุงงาน(X2) มีความสัมพันธกับการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา

และองคกรอื่น(Y13) r = 0.207** และภาวะผูนำแบบมุงงาน (X2) มีความสัมพันธกับการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 

(Y4) r = 0.200** ตามลำดับ  

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ระดับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร 

โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

2. ระดับงานวิชาการอยางมีคุณภาพของครูในโรงเรียนสังกัดการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับงานวิชาการอยางมีคุณภาพในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ำ ซึ่งมีความสัมพันธกันใน

ทางบวก และมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับท่ี .01 

 

อภิปรายผล 

1. ระดับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร

โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานงานวิจัยที่ตั ้งไววา ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร อยูในระดับมาก เนื่องจาก ผูบริหารใหความสำคัญกับการ

บริหารงานวิชาการ เนนผูเรียนเปนสำคัญและมีการพัฒนาเทคโนโลยดีานตาง ๆ ผูบริหารจึงจำเปนตองพัฒนาภาวะผูนำของ

ตนเองเสมอ จึงทำใหภาวะผูนำ ทางวิชาการโดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุภัทรา นุชสาย (2555: 183) ไดวิจัยเรื ่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการจัดการความขัดแยงใน

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสังกัด

เทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูวาทีวรวัฒน 

(2555: 231) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอน ของพระสอน

ศีลธรรมในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหาร สถานศึกษาตามโครงการพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ไชยา กรมแสง ไดวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการประกัน
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ภาวะ

ผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก  

อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เชี ่ยวชาญ ภาระวงค (2555: 111) ไดวิจัยเรื ่องภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษานครพนม เขต 1 

ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นครพนม 

เขต 1 อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรา พ่ึงไพฑูรย (2555: 85) ไดวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะ

ผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1 

ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต 1 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

2. ระดับคุณภาพงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดการปกครองสวนทองถิ ่นจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ที่ตั้งไววา คุณภาพงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร อยูในระดับมากแสดงให เห็นวา สถานศึกษาในสังกัดการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร

มีความสามารถในการบริหารงานดานวิชาการไดเปนอยางดี ใหความสำคัญกับงานวิชาการ ลงพื้นที่ไปสำรวจศึกษาดวย

ตนเอง ทําใหระดับผลสําเร็จของการบริหารงานวิชาการตามขอบขายงานวิชาการอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัย

ของ อัญชลี ทาทอง (2556: 304) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการวิจัยพบวา 

ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัด ประจวบคีรีขันธพบวา อยูใน

ระดับมากทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณภา บุญใหญ (2554: 238) ไดศึกษาเรื ่อง ความสัมพันธระหวาง

คุณลักษณะผูนำทางอิเล็กทรอนิกสของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

เพชรบุรี เขต 1 ผลการวิเคราะหระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา พบวา การบริหารงานวิชาการของ

ผู บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลนิษฐ รู บุญ (2555: 106) ไดวิจัย 

ความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ไดศึกษาระดับประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ สุภาวดี 

ศรีสุบาล (2561: 252) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการที่มีความสัมพันธกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและรายดานอยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือการพัฒนากระบวนการเรียนรูรองลงมาคือการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และนอยท่ีสุดคือการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับงานวิชาการอยางมีคุณภาพในโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ำ และมีความสัมพันธกันใน

ทางบวกซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานงานวิจัยที่ตั้งไววาภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับงานวิชาการอยางมีคุณภาพใน

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ ่นจังหวัดสมุทรสาคร มีความสัมพันธกัน แสดงใหเห็นวา แบบภาวะผูนำของ

ผูบริหารมีสวนสำคัญที่จะทำใหการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด แบบภาวะผูนำของผูบริหารแบบ

หนึ่งอาจมีความเหมาะสมกับงานวิชาการเพียงบางงานเทานั้น ถาผูบริหารมีภาวะผูนำที่ดีก็ยอมสงผลใหประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนดีตามไปดวย ดังนั้นผูบริหารควรรักษาระดับภาวะผูนำนี้ไว และหาทางสงเสริมภาวะผูนำ

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนใหสูงยิ่งข้ึนอีกเพื่อใหประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน เพิ่มสูงขึ้นกวาเดิม ซึ่งสอดคลอง
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กับงานวิจัยของเรวดี ซอนเพชร (2556: 168) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับงานบริหารวิชาการ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง

ของผู บริหารกับงานบริหารวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 มี

ความสัมพันธกันโดยมีคาความสัมพันธในทางบวก หรือมีความสัมพันธกันลักษณะที่คลอยตามกัน สอดคลองกับงานวิจัย

ของ ศุภกร อินทรคลา (2556: 81) ไดศึกษาเรื่อง ทักษะภาวะผูนำของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด

เทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1 ผลการวิจัยพบวาทักษะภาวะผูนำของผูบริหาร กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลกลุมการศึกษาทองถิ่น ที่ 1 มีความสัมพันธกัน โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือ มีความสัมพันธกันใน

ลักษณะที่คลอยตามกัน อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพงศ บุณยารมย (2554: 110) ไดวิจัยเรื่องภาวะผูนำของ

ผูบริหารโรงเรียนท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนท่ีเปดสอนชวงช้ันท่ี 3 – 4 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3–4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ความสัมพันธกัน

ทางบวก ซึ่งสอดคลองกับชญาดา พันธยาว (2559: 60) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัย ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. ผูบริหารสถานศึกษา ควรเลือกใชแบบภาวะผูนำ ตามความเหมาะสมของแตละสถานศึกษา ภาวะผูนำแบบมุง

งาน ภาวะผูนำแบบมุงคน ผูนำแบบมุงทีมซี่งเปนกระบวนการท่ีสำคัญท่ีกระตุนจูงใจใหไมเห็นประโยชนสวนตน  

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ควรสงเสริมใหมีการจัดอบรมผูบริหาร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

ครู สงเสริมบุคลากรใหมีความรอบรูเทาทันเหตุการณ และเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ อยูเสมอ  

3. แบบภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับงานวิชาการอยางมีคุณภาพในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ผูบริหารควรไดรบัการพัฒนาดานภาวะผูนำทางวิชาการและพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสทิธิภาพ

อยางตอเน่ือง 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการทำวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษากับงานวิชาการอยางมีคุณภาพในเขตพื้นท่ี

การศึกษาอ่ืน ๆ 

2. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานดานอ่ืนๆ ของผูบริหารสถานศึกษา เชน การบริหารงานงบประมาณ งาน

บุคลากร งานบริหารท่ัวไป เปนตน 
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The Study of Teacher Opinions on the Teamwork of the School Administrators in the 

Puttaraksa Group under the Nakhon Pathom Primary Educational  

Service Area Office 2 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน  

ในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (2) เพื่อเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของครูตอการทำงานเปนทีมของผู บริหารโรงเรียน ในกลุ มพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณและระดับการศึกษา  

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบเชิงพรรณนา ประชากร ประกอบดวยครูผูสอน จำนวน รวม 130 คน กลุมตัวอยางใช

วิธีสุมแบบชั้นภูมิประกอบดวย ครูผูสอน จำนวน 97 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 6 ขั้น ไดแก (1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 

(2) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (3) การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (4) การเก็บรวบรวมขอมูล (5) การวิเคราะหขอมูล และ 

(6) สถิติที ่ใชในการวิเคราะหขอมูล เครื ่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม เปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และ t–test (Independent) 

ผลการวิจัยพบวา (1) การศึกษาความคิดเห็นของครูที ่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุม

พุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก (2) การ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณและระดับการศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ: การบริหารงานเปนทีม ความคิดเห็น 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) To study teachers' opinions on the team work of school 

administrators in the Puttaraksa group under the Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 

2 and (2) To compare opinions on the team work of school administrators in the Puttaraksa group under 

the Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2 

Research methodology was descriptive research. The population, totaling 130 teachers, included 

97 teachers Samples, totaling randomized by Stratified Random Sampling. Research procedure consisted 

of 6 steps; (1) population and sample (2) research instrument (3) construction of research tools (4) data 
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collection (5) data analysis and (6) Statistics used for data analysis. The instrument used for data 

collection was a questionnaire which 5 rating scales. The statistics used for data analysis were percentage, 

arithmetic mean, standard deviation and t-test (Independent). 

Major Findings: (1) The study of teachers' opinions on the teamwork of the school administrators 

in the Puttaraksa group under the Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2, In the 

overall and all aspects were at the high level, and (2) Compare opinions on the team work of school 

administrators in the Puttaraksa group under the Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 

2, classified by experience and education level. The overall and in all aspects level were different at .05 

significant. 

Keywords: Team management, Teachers and Administrators’ Opinions 

 

บทนำ 

 ในยุคปฏิรูปการศึกษาของไทย ปจจัยสำคัญในการเสริมสรางการเรียนรูในโรงเรียน คือ องคกรธุรกิจเอกชนหรือ

องคกรของรัฐจะมีโครงสรางองคกรท่ีสลับซับซอนมีการบริหารอยางเปนระบบการบริหารการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ

ทำใหโรงเรียนบรรลุความสำเร็จตามภารกิจและระบบและสัมพันธกับองคกรอื่น ๆ มีการยอมรับและนำหลักการและ

รูปแบบการทำงานเปนทีมมาใชโดยเนนการสรางทีมงานใหแข็งแกรงและใหบุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญของการทำงาน

เปนทีม และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 มาตรา 8 กำหนดให 

“สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา” โดยการมีสวนรวมอยางแทจริง มีความครอบคลุมท้ังการเขามาเปนสวนหน่ึงของการ

ดำเนินงาน (Participate) การเขามารวมมือ รวมใจเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหบรรลุวัตถุประสงค (Collaborate) 

และการประสานการประสานงานระหวางกลุมตาง ๆ (Coordinate) ซึ่งการมีสวนรวมจะตองเกิดข้ึนภายในสำนักงานคณะ

กรรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 

 โรงเรียนในกลุมพุทธรักษาที่อยูในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งแตละ

โรงเรียนน้ันมีเปาหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพตามแนวนโยบาย การพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ

นั้น บุคลากรในองคการถือเปนกลไกที่สำคัญในการพัฒนาโดยเริ่มจากบุคลากรที่มีคุณภาพการทำงานที่ดี การทำงานท่ี

ประสบผลสำเร็จควรตองเริ่มจากการรวมแรงรวมใจในการทำงานของบุคลากรหลายๆ ฝาย การทำงานเปนทีมจึงเปนสวนท่ี

จะทำใหองคการประสบผลสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  

 ปจจุบันพบวา โรงเรียนในกลุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได

พยายามสนับสนุนการทำงานเปนทีมแตยังพบปญหาวาบุคลากรของโรงเรียนยังมีแนวคิดรวมท้ังทัศนคติแตกตางกัน ขาด

ทักษะการทำงานเปนทีมที ่ถูกตอง ขาดภาวการณเปนผู นำและผู ตามที ่ดี ประกอบกับตองรับภาระงานมากข้ึน

นอกเหนือจากการสอนปกติ จึงทำใหเกิดปญหาดานการสื่อสาร การประสานงาน ทำใหการทำงานโดยภาพรวมยังไมมี

ประสิทธิภาพ สงผลใหผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนน้ันยังไมดีเทาท่ีควร ดังน้ัน ครูจึงตองทราบถึงปญหาการทำงานเปนทีมของ

โรงเรียน แนวทางการแกไขปญหา เพื่อจะไดวางแผนการพัฒนาทีมงานใหมีประสิทธิภาพตอไป จากความสำคัญของการ

ทำงานเปนทีมดังกลาว ผูบริหารระดับสูงของสำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงมอบนโยบายการจัดการศึกษาท่ีเนนการมีสวน

รวม และการทำงานเปนทีม (Teamwork) ในฐานะที่ผูวิจัยเปนบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานที่มีบทบาท

สำคัญตอการเรียนการสอน จึงสนใจศึกษาถึงสภาพการทำงานเปนทีมท่ีสามารถกอใหเกิดประสิทธิผลในการทำงาน และ

ชวยใหสมาชิกในทีมไดสราง กลยุทธความรวมมือกัน เพื่อดำเนินงานในองคกรไดคลองตัวและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอ

องคกร 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ในกลุมพุทธรักษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณและระดับการศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา  

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นของครูตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ในกลุมพุทธรักษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจัยไดนำทฤษฎีของวูดค็อก และฟรานซิส (Woodcock 

& Francis. 1994: 1) แมคเกรเกอร (McGregor, 1960: 19-21) และลิเคิรท (Likert, 1970 อางถึงใน สุนันทา เลาหนันท. 

2541: 42) เก่ียวกับการบริหารงานเปนทีม ซึ่งแบงออกเปน 6 ดาน ประกอบดวย 1) การมีปฏิสัมพันธ 2) การมีสวนรวม 3) 

การสื่อสารอยางเปดเผย 4) การมีเปาหมายเดียวกัน 5) การยอมรับนับถือ 6) ความไววางใจซึ่งกันและกัน  

 2. ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยครูผูสอนในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในปการศึกษา 2562 จำนวน 9 โรงเรียน ครูผูสอน จำนวน 130 คน  

  3. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของครูในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ปการศึกษา 2562 ประกอบดวย 

   1) ประสบการณ 

    - 1-20 ป 

    - มากกวา 20 ป 

   2) ระดับการศึกษา 

    - ปริญญาตรี 

    - สูงกวาปริญญาตรี 

 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานเปนทีม ตามทฤษฎีของวูดค็อกและฟรานซิส 

(Woodcock & Francis. 1994: 1) แมคเกรเกอร (McGregor, 1960: 19-21) และลิเคิรท (Likert, 1970 อางถึงใน  

สุนันทา เลาหนันท, 2541: 42) มี 6 ดาน จำแนกเปน 

  1) การมีปฏิสัมพันธ 

  2) การมีสวนรวม 

  3) การสื่อสารอยางเปดเผย 

  4) การมีเปาหมายเดียวกัน 

  5) การยอมรับนับถือ 

  6) ความไววางใจซึ่งกันและกัน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนำทฤษฎีของวูดค็อก และฟรานซิส แมคเกรเกอร (McGregor, 1960: 19-21) และลิเคิรท 

(Likert, 1970 อางถึงในสุนันทา เลาหนันท, 2541: 42) เกี ่ยวกับการบริหารงานเปนทีม ซึ ่งแบงออกเปน 6 ดาน 
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ประกอบดวย 1) การมีปฏิสัมพันธ 2) การมีสวนรวม 3) การสื่อสารอยางเปดเผย 4) การมีเปาหมายเดียวกัน 5) การยอมรับ

นับถือ 6) ความไววางใจซึ่งกันและกัน นำมาเปนแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยครูผูสอนในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในปการศึกษา 2562 จำนวน 9 โรงเรียน ครูผูสอน จำนวน 130 คน  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผูสอน จำนวน 97 คน ไดจากการสุมโดยใชตามตารางของ เครจซี 

และมอรแกน Krejcie & Morgan; อางถึงในประสิทธิ์ สุวรรณรักษ (2542, 148-149) แลวทำการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) แล วทำการส ุ มแบบอยางง าย (Simple Random Sampling) ตามส ัดส วนของ

ประชากรในแตละโรงเรียน ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 1 ชุด มีโครงสรางแบงเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก ประสบการณทำงานและระดับการศึกษา เปนคำถามแบบสำรวจ

รายการ (Checklist) และตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการทำงานเปนทีมตามความคิดเห็นของครูในกลุมพุทธรกัษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในแตละขอมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

3. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดดำเนินการสราง

เครื่องมือตามขั้นตอนดังน้ี 1. ศึกษาเอกสารหลักการทฤษฎีจากตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นของครู

ตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 2. นำขอมูลจากขอ 1 มาวิเคราะหเน้ือหา ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามท่ีมีมาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับ ของการบริหารงานเปนทีม 3. สรางแบบสอบถามโดยนำแบบสอบถามของ อักษร ใจออน (2562) มาปรับปรุง

แกไข ใหตรงกับเนื้อหาที่ตองการ แลวนำฉบับรางเสนอตอผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) 

ของเนื้อหาแตละขอคำถาม หลังจากนั้นนำผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาคำนวณคาดัชนีความสอดคลอง ของขอ

สถานภาพของคร ู

1. ประสบการณ 

 - 1-20 ป 

 - มากกวา 20 ป 

2. ระดับการศึกษา 

 - ปริญญาตร ี

 - สูงกวาปริญญาตร ี 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบรหิารงาน 

เปนทีม แบงออกเปน 6 ดาน ประกอบดวย 

 1. การมีปฏิสมัพันธ 

 2. การมีสวนรวม 

 3. การสื่อสารอยางเปดเผย 

 4. การมีเปาหมายเดยีวกัน 

 5. การยอมรับนับถือ 

 6. ความไววางใจซึ่งกันและกัน 
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คำถามกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยการนำแบบสอบถามที ่สรางขึ ้นไปให

ผูเชี่ยวชาญ 3 คน คือ ผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร ผูเชี่ยวชาญดานการวัดการประเมินผล และผูเชี่ยวชาญดานภาษา 

พิจารณาลงความเห็น ไดคาดัชนีความสอดคลองสูงกวา .50 ทุกขอ 4. นำแบบสอบถามท่ีมีคาความเท่ียงตรงแลวไปทดลอง

ใชกับครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง โดยทดลอง

ที่โรงเรียนวัดกลางบางแกว จำนวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนำผลจากการ

ทดลองใชแบบสอบถามมาคำนวณหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาเทากับ 

.089 5. นำแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่นไปใชเก็บขอมูลจาก

กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ครูผูสอนในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

จำนวน 97 คน 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอหนังสือจากคณบดคีณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึง

ผูอำนวยการโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 9 โรงเรียน 

เพ่ือขออนุญาตและขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล จากน้ันดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีนำหนังสือรับรองจาก

คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสงแบบสอบถามใหผูอำนวยการโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 9 โรงเรียน โดยขอความอนุเคราะหจากผูอำนวยการ

โรงเรียนในการเก็บขอมูลและผูวิจัยสงแบบสอบถาม จำนวน 97 ฉบับ แลวนำแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมารวบรวมตรวจสอบ

ความสมบูรณ และนำคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป ดังรายละเอียด ตอไปน้ี 

1. การวิเคราะหเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล เฉพาะโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา จำแนกตามประสบการณและ

ระดับการศึกษา โดยใชคาความถ่ีและคารอยละ 

2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) แลวนำเสนอในรูปแบบตารางพรอมคำบรรยายประกอบ แลวนำผลการวิเคราะหขอมูลที่ได

เปรียบเทียบกับเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยเปน 5 ระดับ ตามแนวคิดของ เบสท (Best 1981: 190) 

 6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใชในการหา

คุณภาพเครื่องมือ ไดแก การหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค 

(Index of items Objective Congruence: IOC) การหาคาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามใชส ัมประสิทธิ ์แอลฟา

ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) สถิติท่ีใชในการพรรณนาขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (Arithmetic mean) คา

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คารอยละ (Percentage) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ใชการ

ทดสอบคา t แบบ Independent t-test 

 

ผลของการวิจยั  

 1. จากการศึกษาพบวาครูผูสอนในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 

2 ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 97 คน ไดแก สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 1 - 20 ป จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 70.10 มีประสบการณในการ
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ปฏิบัติงานมากกวา 20 ป จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 29.90 การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 

72.16 และการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 27.84 

 2. ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความไววางใจซึ่งกันและกัน การยอมรับนับถือ การมีสวนรวม การมีเปาหมายเดียวกัน การ

มีปฏิสัมพันธ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ การสื่อสารอยางเปดเผย 

 3. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมและรายดาน จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัตงิาน 

ตั้งแต 1-20 ป และมากกวา 20 ปขึ้นไป พบวา โดยภาพรวมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน ครูที่มีประสบการณใน

การปฏิบัติงานแตกตางกันทั้งสองกลุม มีความคิดเห็นตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ในดานการมีปฏิสัมพันธ การสื่อสารอยางเปดเผย การมีเปาหมายเดียวกัน การยอมรับนับถือ และความ

ไววางใจซึ่งกันและกัน สวนดานการมีสวนรวม ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันทั้งสองกลุมมีความคิดเห็น

ไมแตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมและรายดาน จำแนกตามระดับการศึกษา ปริญญา

ตรีและสูงกวาปริญญาตรี พบวา โดยภาพรวม และรายดานมีความคิดเห็นแตกตางกันทุกดานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. การศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไป

นอย ไดแก ความไววางใจซึ่งกันและกัน การยอมรับนับถือ การมีสวนรวม การมีเปาหมายเดียวกัน การมีปฏิสัมพันธและ

การสื่อสารอยางเปดเผย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประจวบ แจโพธิ์ (2556 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ

ครูตอบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียน สำนักงานเขตบึงกุม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบวา บทบาทผู บริหารในการพัฒนาการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียน สำนักงานเขตบึงกุ ม สังกัด

กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมและรายดานมีบทบาทอยูในระดับมากทุกดาน และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ผองอำไพ สระเพ็ชร (2560: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารการทำงานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนนว

มินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา การบริหารการทำงาน

เปนทีมของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณและระดับการศึกษา โดยภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการมี

สวนรวมของครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันทั้งสองกลุมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปน

เพราะวาผูบริหารมีการสงเสริมใหครูทำงานเปนทีม มีการกำหนดเปาหมายแบงหนาที่การทำงานชัดเจนถูกตอง ผูบรหิารมี

ความเขาใจในความสามารถที่แตกตางของครูแตละคน ทำใหครูยอมรับในความแตกตางของผูรวมงาน ผูบริหารเปน

แบบอยางในการสรางปฏิสัมพันธที่ดีมีความสัมพันธอันดีตอผูรวมงานดวยความเปนกันเอง มีการชวยเหลือครูผูสอนใน
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สถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานรวมกันน้ันจะมีประสบการณในการปฏิบัติงานนอยหรือมากก็ตาม แตทุกคนน้ันจะมีการปรับตัวให

สามารถเขากับทีมงานได ก็เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น และบุคลากรจะมุงตอผลสำเร็จในการทำงานเปน

อยางมาก อีกทั้งครูผูสอนตางมีความเขาใจและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานเปนทีมไปในแนวทางเดียวกันวาการ

ทำงานใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนดไวและการพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับสถานศึกษาอ่ืน

จำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกคนและทุกฝายท่ีเก่ียวของ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมัลลิกา วิชชุกรอิงครัต (2553: 

บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาการทำงานเปนทีมของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ผลการศึกษาพบวา 

พนักงานครูที่มีประสบการณตางกันมีการทำงานเปนทีม โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

สอดคลองกับงานวิจัยของลำเทียน เผาอาจ (2559: 72) วิจัยเรื่อง การทำงานเปนทีมของขาราชการครูในโรงเรียนขยาย

โอกาสอำเภอเมืองตราด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ครูเกี ่ยวกับการทำงานเปนทีมของขาราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเมืองตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตราด จำแนกตามตำแหนงหนาที่ ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีบทบาทในการบริหารโรงเรียน ซึ่งจะเปนผูนำในการกำหนดเปาหมาย 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช ดังน้ี ผูบริหารควร

มีการสื ่อสารอยางเปดเผย เพื ่อใหการทำงานเปนทีมสามารถดำเนินไปไดอยางเรียบรอย ควรจัดกิจกรรมเสริมสราง

ความสัมพันธ สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยปรึกษาหารือกันมากขึ้น เพื่อใหครูสามารถทำงานรวมกันอยางมีความสขุ 

และผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป คือ ควรวิจัยปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และควรวิจัยปญหาของการบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน  

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากร ไดแก ครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 

466 คน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

มัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 214 คน โดยกำหนดขนาด

กลุ มตัวอยางจากตารางของเครจซี ่และมอรแกน สุ มแบบแบงชั ้น โดยใชสถานศึกษาเปนชั ้นแลวจึงสุ มอยางงาย 

วิธีดําเนินการวิจัย มี 4 ข้ันตอน ไดแก (1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (2) สรางเครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัย (3) เก็บรวบรวมขอมูลและ (4) วิเคราะหขอมูล เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ไดแก 

แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ ท่ีมีคาความเช่ือมัน (Reliability) ท้ัง ฉบับเทากับ 0.96 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  

ผลการวิจัย พบวา (1) ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศกึษากลุมเครือขาย

สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

โดยรวมอยูในระดับมาก และ (2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที ่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน พบวา ครูที ่มีเพศและ

ประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมและรายดาน 

ไมแตกตางกัน และครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุม

เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ: การบริหาร งานวิชาการ  
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ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) To study the teachers' opinions on academic 

administration of school administrators in efficiency promotion network of secondary education in Samut 

Songkhram province under the secondary educational service area office10 ; and (2) To compare 

teachers' opinions on academic administration of school administrators in efficiency promotion network 

of secondary education in Samut Songkhram province under the secondary educational service area 

office 10 that classified by gender, education, and work experience.  

This research was a survey research the population consisted of 466 teachers in the efficiency 

promotion network of secondary education in Samut Songkhram province under the secondary 

educational service area office 10. The samples were 214 teachers in the efficiency promotion network 

of secondary education in Samut Songkhram province under the secondary educational service area 

office 10. The sample size was determined by Krejcie & Morgan, selected by stratified random sampling 

and the simple random sampling were applied to create the sample size. There were four stages of 

research methodology: (1) studying documents, concepts, theories and related research (2) creating 

research instruments (3) data collection (4) data analysis. The instrument used to collect the research 

data was a 5-level questionnaire with the reliability of 0.96. The statistics used for data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test for independent samples, and One-way Analysis 

of Variance. 

The results of the research were found that (1) Teachers’ opinions on academic administration 

of school administrators in the efficiency promotion network of secondary education in Samut 

Songkhram province under the secondary educational service area office10, as a whole was at a high 

level. (2)The comparison of teachers' opinions on academic administration of school administrators in 

efficiency promotion network of secondary education in Samut Songkhram province under the secondary 

educational service area office 10, showed that ; The teachers who have different gender and work 

experiences had different opinions on Academic Administration administrators in efficiency promotion 

network of secondary education in Samut Songkhram province under the secondary educational service 

area office 10, in overall was a difference. And the teacher had different education had opinions on the 

academic administration of School administrators in the efficiency promotion network of secondary 

education in Samut Songkhram province under the secondary educational service area office 10, overall 

was significantly different at .05 level. 

Keywords: administration, academic 

 

บทนำ 

สถานศึกษาถือวาเปนหนวยงานที ่สำคัญที ่สุดในการดำเนินการจัดการศึกษาและเปนหนวยงานที ่ตองนำ

แนวนโยบายการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติใหมากท่ีสุดเพ่ือใหสมดังเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2533 ท่ีวาการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ

ทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกันกับ



19 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 39 ไดระบุไววาใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา

ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปสูคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษาใหมากที่สุด เพื่อใหสถานศึกษาดำเนินการไดอยางอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียนในสถานศึกษา ชุมชนทองถิ่น และการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกฝาย ซึ่งเปนปจจัย

สำคัญที่ทำใหการศึกษามีความเขมแข็งในการบรหิารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการ

วัดประเมินผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 33) งานวิชาการจึงเปนตัวบงชี ้คุณภาพและความสําเร็จของโรงเรียน 

ความสําเร็จของโรงเรียนมักจะพิจารณาจากคุณภาพของผลผลิต คือ ตัวนักเรียน ดังนั้น คุณภาพของผลผลิตจึงขึ้นอยูกับ

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานวิชาการของโรงเรียน การบริหารดานวิชาการจึงเปนงานท่ีสําคัญของผูบริหารโรงเรียนท่ี

จะตองรับผิดชอบในการใชหลักการในการบริหารงานดานนี้อยางมีประสิทธิภาพงานวิชาการถือเปนหัวใจสําคัญในการจัด

การศึกษา (สมฤดี ธรรมทัศนานนท, 2558 :2) 

การบริหารงานโรงเรียนในกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได กำหนดภารกิจงานบริหารโรงเรียนตามแนวทางของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย แบงกลุมงานออกเปน 5 กลุม ประกอบดวย (1) กลุ มอำนวยการ (2) กลุม

บริหารงานวิชาการ (3) กลุมนโยบายและแผน (4) กลุมบริหารงานบุคคล (5) กลุมสงเสริมกิจการนักเรียน จากโครงสราง

การบริหารงานของกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบวา การบริหารงานวิชาการ มีขอบขายที่กวางขวางมาก กิจกรรมทุกชนิดที่เปนการ

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาถือไดวาเปนงานวิชาการท้ังน้ัน 

การวิเคราะหสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยผูบริหาร คณะครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือทบทวนกระบวนการบริหารจัดการงานโรงเรียน เมื่อสิ้นปการศึกษา พบวา ปญหาท่ีพบมากท่ีสดุ

ปญหาหน่ึง คือ ปญหาการบริหารหลักสูตรดานการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียน ซึ่งถือไดวาเปนภารกิจหน่ึงของสถานศึกษา

ที่ตองมีการดำเนินการตามกรอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 การจัดทำหลักสูตรเปนภารกจิที่มี

ความสำคัญอยางยิ่ง เพราะเปนสิ่งเชื่อมโยงนำไปสูการบริหารงานดานอื่นๆ ของการบริหารงานวิชาการ เชน กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล การผลิตสื่อเทคโนโลยี การวิจัย ฯลฯ 

จากความเปนมาและปญหาดงักลาวผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูการ

งานอาชีพ โดยผูอำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทรเปนทำหนาที่เปนประธานกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด

การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ตระหนักถึงความสำคัญของ

การบริหารงานวิชาการ โดยในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพนั้น ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสำคัญ

ในฐานผูนำสูงสุดของโรงเรียน โดยคาดหวังวาผลการวิจัยจะเปนขอมูลเบื ้องตน สำหรับผูบริหารสถานศึกษานำไปใช

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานวิชาการของตนเองและโรงเรียน รวมทั้งจะเปนประโยชนสำหรบัผูบริหารระดับสูง และ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาผูบริหารสถนศึกษาใหมีความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการ

ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  
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2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนก

ตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยนี้กำหนดขอบเขตที่จะทำการศึกษาความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ตามแนวคิดของ สมฤดี ธรรมทัศนานนท (2558: 26) ในดานการบริหารวิชาการ 6 

ดาน คือ ดานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ดานการบริหารหลักสูตร ดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ดานการวัดและ

ประเมินผล ดานการนิเทศภายใน และ ดานการสงเสริมวิชาการ 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1  ประชากร ไดแก ครูผูปฎิบัติการสอนในสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

มัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในปการศึกษา 2563 จำนวน 9 

โรงเรียน จำนวน 466 คน 

2.2  กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผู ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด

การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในปการศึกษา 2563 จำนวน 

9 โรงเรียน จำนวน 214 คน โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากตารางของเครจซี่แลละมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 

:608) จากการสุมแบบแบง โดยใชสถานศึกษาเปนช้ันในการสุม จากน้ันทำการสุมอยางงาย   

3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของครูผูปฏิบัติการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูในกลุมโรงเรียนกลุม

เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 ดังน้ี 1) เพศ แบงเปน ชาย และ หญิง 2) ระดับการศึกษา แบงเปน ปริญญาตรี และ สูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป และ 

3) ประสบการณทำงาน แบงเปน นอยกวา 10 ป 10-20 ป และ 20 ปข้ึนไป 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุม

เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 ประกอบดวย 6 ดาน  

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีตำรา เอกสาร และผลงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงไดนำแนวคิดมา ประมวลกันเขา

เปนกรอบแนวคิดในการทำวิจัย โดยสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการทำวิจัยได ดังน้ี 
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    ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

สถานภาพของครู 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

2. ระดับการศึกษา 

2.1 ปริญญาตร ี

2.2 สูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป 

3. ประสบการณทำงาน 

3.1 นอยกวา 10 ป 

3.2 10-20 ป  

3.3 20 ปข้ึนไป 

 ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

มัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ 5 ดาน ประกอบดวย  

1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  

2. การบริหารหลักสูตร  

3. การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  

4. การวัดและประเมินผล  

5. การนิเทศภายใน 

6. การสงเสริมวิชาการ 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการทำวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวของกับความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ เพ่ือใช

เปนแนวทางในการสรางและพัฒนาแบบทดสอบ และการสรางแบบทดสอบแบบราสวนประมาณคา มี 5 ระดบัตามวิธีของ

ลิเคิรท (Likert) โดยศึกษาพัฒนาจากแบบสอบถามของสมฤดี ธรรมทัศนานนท (2558: 107-113) กำหนดประเด็นของ

คำถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามปฏิบัติการของตัวแปรในกาวิจัย นำแบบสอบถามเสนอตอที่ปรึกษาสาร

วิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณใหขอเสนอแนะ จากน้ันนำเสนอผูเช่ียวชาญจำนวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาคา IOCกำหนดคา IOC ตั้งแต .05 ขึ้นไป ถือไดวามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาไดคา

ดัชนีความสอดคลองตั้งแต .60-1.00 แลวนำแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-Out) กับครูโรงเรียน

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คนแลวนำไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหา

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอรนบาค (Cronbach, 1990 ; อางใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2547 : 138) ไดคาความเชื่อมั่น

เทากับ .96 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูในระดับ

มาก  

  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขาย

สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน พบวา ครูที่มีเพศและประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอ

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด

สมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน และครูที่มีระดับ

การศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการ
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จัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขาย

สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

มีประเด็นสำคัญท่ีนำมาอภิปรายผลการวิจัยดังน้ี 

1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูในระดับ

มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2545 และ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มุงใหกระจายอำนาจในการบริหารจัดการใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวย

เจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน ทองถ่ิน ดังน้ัน ผูบริหารและครูจึงตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานวิชาการ ซึ่งการบริหารงานวิชาการน้ัน

เปนปจจัยสำคัญที่สรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับเพชร กาวงศ (2558: บทคัดยอ) ไดทำการวิจัย

พบวา ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุมเครือขายยมจอมพระ สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน ปการศึกษา 2557 โดยภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก  

1.1 ดานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน

ระดับมากทุกขอ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาหลักสูตรการศึกษาเปนตัวกำกับงานวิชาการผูบริหารจึงใหการสนับสนุนและสงเสริม

ใหครูมีความรูในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหการดำเนินงานวิชาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทันกับ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับเพชร กาวงศ (2558: 8) ไดศึกษาเกี่ยวกับความ

คิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุมเครือขายยมจอมพระ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ประถมศึกษานาน เขต 2 อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน ปการศึกษา 2557 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก  

1.2 ดานการบริหารหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะหลักสูตรสถานศึกษาจะสัมฤทธ์ิ

ผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับกระบวนการบริหารจัดการนำหลักสูตรไปใช สอดคลองกับ

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535:60) กลาววา การบริหารหลักสูตร เปนกระบวนการบริหางานการใชหลักสูตร 3 ขั้นตอน 

คือ การเตรียมการหลักสูตร การดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตรสมฤดี ธรรมทัศนานนท (2558: 

34-36) กลาววา การวางแผนบริหาร จัดการหลักสูตรเปนการกำหนดแผนปฏิบัติการ ที่เปนรูปธรรมที่ชวยใหทราบแนว

ปฏิบัติกิจกรรมตางๆท่ีสนับสนุนการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ การวางแผนบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งเปนองคประกอบ

หน่ึงของหลักสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจำเปนตองมีการงวางแผนกำหนดกิจกรรมการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช 

1.3 ดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสื่อการเรียนรูเปน

ปจจัยสำคัญอยางหนึ่งที่จะชวยใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูไดบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร สื่อเปนเครื่องถายทอด

ความรู ความคิด เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมคานิยมและประสบการณใหแกผู เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 สอดคลองกับสมฤดี ธรรมทัศนานนท (2558: 93) ไดทำการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีตอการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนเครือขายท่ี 34 สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบวา ดาน

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามีคาเฉลี่ย 4.09 อยูในระดับมาก  
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1.4 ดานการวัดและประเมินผลโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสถานศึกษาสงเสริมใหครู

ดำเนินการวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาจัดใหมีการเทียบโอนความรู

ทักษะประสบการณและผลการเรียนจากสถาบันอื่นตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งสอดคลองกับ จุไรรัตน 

จันทไทย (2553: 56) ไดศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอำเภอภูพาน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขต

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นท้ังหมดอยู

ในระดับมาก 

1.5 ดานการนิเทศภายในโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการดำเนินการนิเทศการศึกษา

เปนแบบกัลยาณมิตร มีเปาหมายรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนซึ่ง

สอดคลองกับจุไรรัตน จันทไทย (2553: 56) ไดศึกษาเกี ่ยวกับความคิดเห็นของครูที ่มีตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในเขตอำเภอภูพาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนเขตอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

1.6 ดานการสงเสริมวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาการสงเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแกชุมชน เปนสวนหนึ่งในการจัดการบริหารการศึกษา ที่มีสวนชวยสนับสนุนครูและการบริการชุมชน ซึ่งนวรัตน 

ทิพยธนสาร (2547: 22) ไดกลาววา โรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เชน 

การสงเสริมการเรียนรูของเดกท่ีบาน เปนวิทยากร และผูชวยวิทยากร เปนผูรวมประเมินผล 

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุมเครือขาย

สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน พบวา 

2.1 ครูท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา กลุมเครือขาย

สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

ไมแตกตางกัน ท้ังโดยรวมและรายดานท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาปจจุบันน้ีครทูางเพศหญิงและเพศชายตองสนับสนุนถึงบทบาท

และหนาที่การบริหารงานวิชาการใหเปนไปตามกรอบการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาสอดคลองกับภัทรมน อินไหม (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูที ่มีตอการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกะทูวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พบวา ครูท่ีมีเพศตางมี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกะทูวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 14 โดยรวมไมแตกตางกัน  

2.2 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารหลักสูตร ดานการพัฒนาสื่อ

และนวัตกรรม และดานการสงเสริมวิชาการ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานหลักสูตรและการ

พัฒนาหลักสูตร ดานการวัดและประเมินผล และดานการนิเทศภายใน ไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูสวนใหญได

ปฏิบัติหนาที่ในชวงที่มีการปรับใชหลักสูตรใหมพรอมกันไมวาจะเปนครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวาปรญิญา

ตรีก็ตองทำความเขาใจหลักสูตรไปพรอมกันซึ่งสอดคลองกับนราภรณ สุระ (2555: บทคัดยอ)ไดศึกษาความคิดเห็นของครู

ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 อำเภอหวยทับทัน 

จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ครูที ่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในภาพรวมแตกตางกัน 
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2.3 ครูที ่ม ีประสบการณทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผู บริหาร

สถานศึกษากลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูที่มีประสบการณการทำงาน

ตางกัน สามารถปรับตัวเขากับ สถานการณการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคลองกับ นราภรณ สุระ (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษา

ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

อำเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ครูท่ีมีประสบการณทำงานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

1. ดานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ผูบริหารควรใหมีการทบทวนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง 

และมีการนิเทศติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ดานการบริหารหลักสูตร การบริหารของผูบริหารควรจัดครูสอนใหตรงตามความรู ความสามารถและความ

ถนัดที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น การสงเสริมโดยการจดัอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรยีนรู 

และสงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ รวมถึงจัดครูสอนใหตรงตามความรู ความสามารถ

และความถนัดท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  

3. ดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ควรมีการประเมินและปรับปรุงสื่อใหมีคุณภาพและทันสมัยมากข้ึน 

4. การวัดผลและประเมินผลควรสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการวัดผลและประเมินผล สงเสริมใหครูมี

การวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑและระเบียบวิธี การวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวช้ีวัด และมีการวัดประเมินผลของครูอยางเปนระบบ  

5. การนิเทศภายใน ควรจัดใหมีการประชุมเพื่อจัดทำแผนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา และ มีการใหความรูแกผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ใหมีความเขาใจในสิ่งท่ีปฏิบัติกอน  

6. ดานการสงเสริมวิชาการ ควรมีการจัดประชุมวางแผนและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทางดานการศึกษา 

ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการโดยเก็บขอมูลจากผูปกครอง 

นักเรียนและชุมชน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน 

 2 ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นในการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดาน

บริหารงานบุคล ดานบริหารงานท่ัวไป ดานกิจการนักเรียน เพ่ือนำมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของกลุมเครือขาย

สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามเพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ในงานการบริหารบุคคล 5 ดาน 1) การวางแผนงานบุคลากร 2) การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน 3) การพัฒนา

บุคลากร 4) การธำรงรักษาบุคลากร และ 5) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน

ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหาร และครูท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน 102 คน ในปการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี

เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลีย่ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบคาเอฟ (F-test) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี

ของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) 

คำสำคัญ: การบริหารงานบุคคล ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to study and compare the personnel administration of 

schools in Thanyaburi District of Pathumthani under Pathumthani primary educational service area office 

2 in five aspects: 1) personnel planning 2) personnel arrangement 3) personnel development 4) 

personnel maintenance and 5) evaluating the performance of personnel. The sample used in this study 

was 102 school administrators and teachers who had worked at schools in Thanyaburi District of 

Pathumthani under Pathumthani primary educational service area office 2 in academic year 2020. The 

implementation in collecting the data was 5 level rating scale questionnaires. The statistics utilized in 

analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and comparison of pair with 

Scheffe’s Method. 

Keywords: Personnel Administration, Primary Education 

 

บทนำ 

 จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 กำหนดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

แหงชาติจึงไดจัดใหมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งในมาตรา 39 กำหนดใหกระทรวงกระจายอำนาจ
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การบริหาร และจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการเขต

พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และมาตรา 52 กำหนดใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ

กระบวนการผลิต การพัฒนาครูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปน

วิชาชีพช้ันสูง โดยกำกับและประสานใหสถาบันท่ีทำหนาท่ีผลิต และพัฒนาครู คณาจารย รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาให

มีความพรอม และความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม และการพัฒนาบุคลากรประจำอยางตอเนื่อง นับไดวาการ

พัฒนาบุคลากรมีความสำคัญอยางยิ่ง และมาตรา 52 ยังไดกำหนดใหรัฐจัดสรรงบประมาณและการจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู 

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรเกิดผลสำเร็จ และนำสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานโครงการนำรองปฏิรูปการศึกษา, 2544: 1) จากนโยบายของรัฐบาลไดเนนการ

พัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู (Knowledge Based Economy) ซึ่งจำเปนตองพัฒนาคนโดยการจัดการศึกษาและยึด

หลักการศึกษาสรางชาติ สรางคน สรางงาน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2560) 

การบริหารจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) 

มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ งานบุคลากร และการ

บริหารทั ่วไปไปยังสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื ้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ดังน้ัน

สถานศึกษาจึงเปนหนวยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการท่ีสำคัญท่ีสุด เพราะผลการจัดการศึกษาจะเปนเชนไรน้ันข้ึนอยู

กับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนสำคัญซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนและการใหบริการศึกษาในรูปแบบตางๆ 

จำเปนตองใชบุคลากรทางการศึกษา คือ ครู อาจารย และเจาหนาท่ีการศึกษาอ่ืนๆ เปนปจจัยสำคัญจนอาจกลาวไดวา ไมมี

ครูก็ไมมีโรงเรียน ซึ่งคนหรือบุคลากรจึงถือไดวาเปนหัวใจของการบริหารท่ีทุกหนวยงานจะขาดเสียมิได  

ในทางการศึกษา สถานศึกษาก็เปนองคกรหนึ่งที่มีหนาที่ในการบริการการศึกษาและสรางคนใหมีคุณภาพตาม

เปาหมายของรัฐบาล การบริหารงานบุคลากรจึงเปนงานที่สำคัญที่ตองดำเนินการ เพื่อใชคนใหทำงานใหไดผลที่สุด ใน

ขณะเดียวกันคนที่ทำงานนั้นมีความสุขมีความ พึงพอใจที่จะทำงาน ดังนั้น คน หรือ บุคลากร จึงมีความสำคัญและเปน

หัวใจของการบริหาร ที่ทุกองคกรหรือหนวยงานจะขาดมิไดโดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษาซึ่งเปนแหลงใหการศึกษาอบรม

แกเด็กและเยาวชน จำเปนตองอาศัยบุคลากร ซึ่งเปนตัวจักรสำคัญในการนำองคกรใหบรรลุตามเปาหมาย ดังนั้นการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยที่สำคัญที่สุด ในการผลักดันใหองคกรประสบความสำเร็จบรรลุตามเปาหมายที่กำหนด 

แมองคกรจะมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเปนเครื่องอำนวยความสะดวก และสนับสนุนใหการปฏิบัติงานคลองตัวข้ึน แตภารกิจทุกอยาง

จะสำเร็จไดก็เพราะคน เนื่องจากคนเปนทั้งผูควบคุม และกำหนดระบบงานตางๆ คนเปนทรัพยากรที่สามารถพัฒนาใหมี

ศักยภาพได เพราะฉะนั้นสถานศึกษา จึงจำเปนอยางยิ่งที ่จะตองเขาใจคน และใหความสำคัญกับคน เพราะถาคนมี

ประสิทธิภาพ คนทำงานมีความสุข งานทุกอยางในองคกรก็จะประสบผลสำเร็จตามเปาหมายที ่วางไวทุกประการ  

(ณัฏฐพันธ เขจรนันท, 2559: 23) 

ในสวนของสถานศึกษา ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 ประกอบดวย 11 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดอัยยิการาม โรงเรียนวัดแสงสรรค โรงเรียนวัดสระบัว 

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม โรงเรียนวัดนาบุญ โรงเรียนวัดเขียนเขต โรงเรียนวัดขุมแกว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป โรงเรียนทอง

พูลอุทิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม และโรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร ทุกโรงเรียนประกอบดวยบุคลากรใน

โรงเรียนดังตอไปน้ี ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการหรือรักษาการรองผูอำนวยการ ครูผูสอนประจำการ ครูอัตรา

จางที่ใชงบประมาณของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูธุรการ ในแตละโรงเรียนมักมีจำนวนนักเรียนและจำนวน

หองเรียนที่ไมเอื้อตอกัน ทำใหการจัดครูเขาสอนไมตรงตามวิชาเอก ครูหนึ่งคนสอนหลายชั้น หลายวิชา และรับภาระงาน

หลายอยาง ดังน้ัน จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะใชกลยุทธ และศิลปะทางดานการบริหาร โดยเฉพาะดานการ

บริหารงานบุคคล เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลดีกับผูเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนท่ีดี

ตอไป 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบรุี 

จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยที่ไดสามารถนำไปเปน

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับจุดมุงหมายของการจดั

การศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ขอบเขตของเนื้อหา 

 การวิจัยในครั้งน้ีมุงศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยมีขอบขายของเนื้อหาในงานบุคคลประกอบดวยกันทั้งหมด 5 ดาน 

ไดแก 1) ดานการวางแผนงานบุคคล 2) ดานการจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน 3) ดานการพัฒนาบุคคล 4) ดานการธำรงรักษา

บุคคล และ 5) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล และจากการสังเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของไดตัวแปรตนใน

การศึกษาครั้งน้ีประกอบดวย เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่รับผิดชอบงานบุคคลของสถานศึกษาภาครัฐ ในอำเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประกอบดวย ผูอำนวยการการโรงเรียน รอง

ผูอำนวยการ และครูผูสอน จำนวน 214 คน จาก 11 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดอัยยิการาม จำนวน 35 คน โรงเรียนวัด

แสงสรรค จำนวน 20 คน โรงเรียนวัดสระบัว จำนวน 8 คน โรงเรียนวัดมูลจินดาราม จำนวน 11 คน โรงเรียนวัดนาบุญ 

จำนวน 7 คน โรงเรียนวัดเขียนเขต จำนวน 52 คน โรงเรียนวัดขุมแกว จำนวน 7 คน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป จำนวน 28 

คน โรงเรียนทองพูลอุทิศ จำนวน 8 คน โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม จำนวน 13 คน และโรงเรียนชุมชนประชาธิปตย

วิทยาคาร จำนวน 25 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูที่รับผิดชอบงานบุคคลของสถานศึกษาภาครัฐ ใน อำเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประกอบดวย ผูอำนวยการการโรงเรียน รอง

ผูอำนวยการ และครูผูสอน ทั้งหมด 102 คน จาก 11 โรงเรียน ไดมาโดยเปดตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan 

(1970; อางถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551) จากนั้นทำการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก 

ไดมา 7 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดมูลจินดาราม จำนวน 10 คน โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย วิทยาคาร จำนวน 13 คน 

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม จำนวน 12 คน โรงเรียนวัดอัยยิการาม จำนวน 13 คน โรงเรียนวัดเขียนเขต จำนวน 34 

คน โรงเรียนทองพูลอุทิศ จำนวน 11 คน และโรงเรียนวัดแสงสรรค จำนวน 9 คน โดยกำหนดใหแตละโรงเรียนที่เปนกลุม

ตัวอยางตองเปนผูบริหารโรงเรียน 1 ทาน และรองผูอำนวยการหรือรักษาการรองผูอำนวยการ 1 ทาน 
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ตัวแปรท่ีศึกษา 

  ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกเปน 

  - เพศ จำแนกเปน เพศชายและเพศหญิง 

  - อายุ จำแนกเปน อายุนอยกวา 36 ป อายุ 36-46 ป และอายุ 46 ปข้ันไป 

  - ระดับการศึกษา จำแนกเปน ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป 

 ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยมีขอบขายของเน้ือหาในงานบุคคลประกอบดวยกันท้ังหมด 5 ดาน ไดแก 

1) ดานการวางแผนงานบุคคล 2) ดานการจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน 3) ดานการพัฒนาบุคคล 4) ดานการธำรงรักษาบคุคล 

และ 5) ดานการประเมินผลการปฏบัิติงานของบุคคล 

 

การดำเนินการวิจัย 

 เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั ้งนี ้ เปนแบบสอบถามที ่ผ ู ว ิจัยได ปรับปรุงมาจาก

แบบสอบถามของ มยุรี โพธิ์บัณฑิต (2557) ประกอบกับแนวคิดที่ไดศึกษาจาก ตำรา เอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  

ตอนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ และระดับการศกึษา 

ซึ่งมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) วิเคราะห ผลคำตอบของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ี

และรอยละ (Percentage) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใน 5 ดาน 1) การวางแผนงานบุคคล จำนวน 4 ขอ 2) การจัด

บุคคลเขาปฏิบัติงาน จำนวน 5 ขอ 3) การพัฒนาบุคคล จำนวน 11 ขอ 4) การธำรงรักษาบุคคล จำนวน 10 ขอ และ 5) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล จำนวน 4 ขอ ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรา สวนประมาณคา 5 

ระดับ (Rating Scale) ของ Likert โดยใหผูตอบแบบสอบถามประเมิน ดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

การแปลผลการวิเคราะหขอมูล โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑการแปลผล ตามเกณฑการดำเนินงานวิจัยครั้งน้ี 

ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือดังน้ี  

1. กำหนดจุดมุงหมายของการสรางเครื่องมือ 

2. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  

3. ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาตามวิธีของ Likert ในการสรางเครื่องมือและหาคุณภาพ

ของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

4. กำหนดโครงสรางและนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรแตละตัว  

5. กำหนดขอคำถามในแบบสอบถาม 

6. นำแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเพ่ือพิจารณา และปรับปรุงแบบสอบถาม

ใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  

7. นำแบบสอบถามที่อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบปรับปรุงแกไขขอบกพรอง แลวนำไปใหผูเชี่ยวชาญ

จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชเกณฑ ความคิดเห็นสอดคลองตองกัน

(Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยกำหนดเกณฑในการคัดเลือกขอคำถามที่สามารถนำไปใชไดที่เกณฑ

คา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป ซึ่งไดคา IOC ระหวาง 0.66-0.67  
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8. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธพิจารณาอีก

ครั้งหน่ึง  

9. นำแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขจนมีความสมบูรณไปทดลองใช (Try out) ผูบริหาร 8 คนและครูผูสอน 22 

คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง รวมจำนวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) จากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจให

คะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ไดคา

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .914 และคาความเชื่อมั่นรายขออยูระหวาง 0.154 – 0.789 ดังปรากฏในภาคผนวก ซึ่งการ

ประเมินความเท่ียงสัมประสิทธิ ์แอลฟาไดมีการพิจารณาจากเกณฑการประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ ์แอลฟาของ 

Cronbach (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) 

10. จัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ แลวนำไปเก็บรวบรวมขอมูลกับครูที่เปนกลุมตัวอยาง ในสถานศึกษา ใน 

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2563 จำนวน 7 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 102 คน 

ผูวิจัยทำการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้จากผูอำนวยการและครูผูสอน ใน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน 11 โรงเรียน มีข้ันตอน ดังน้ี 

1. ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เสนอตอผูบริหารของโรงเรียน ในอำเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพื่อขอความรวมมือในการเก็บ

ขอมูล พรอมกับนัดหมาย วัน เวลา ในการเก็บรวบรวมขอมูลของครูและผูบริหารแตละโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

2. ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอนและผูบริหารของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 102 คน โดยผูวิจัย

เดินทางแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตัวเองทั้งหมด 102 คน ไดแบบสอบถามที่สมบูรณทั้ง 102 ฉบับ คิดเปนรอย

ละ 100.00 

การวิเคราะหขอมูล 

1. การจัดกระทำขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยดำเนินการตามลำดับดังตอไปน้ี 

1.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับท่ีไดรับกลับคืนมา  

1.2 ตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ี กำหนดไว 

1.3 นำคะแนนไปวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ  

2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม นำขอมูลที่รวบรวมไดและตรวจใหคะแนนแลวไปวิเคราะหตามวิธีการ

ทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

2.1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษาและประสบการณการ

ทำงาน โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ  

2.2 วิเคราะหระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใน 5 ดาน คือ 1) การวางแผนงานบุคคล 2) การจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน 

3) การพัฒนาบุคคล 4) การธำรงรักษาบุคคล และ 5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล โดยหาคาเฉลี่ยและคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวม รายดานและรายขอ แลวเทียบกับเกณฑ 

2.3 วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดานเพศและระดับการศึกษา ดวยการหาคาที 

(t) และ อายุ ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 

 

 



31 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 

ผลการวิจัย 

 จากตารางที่ 4.4 พบวา การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก (X� = 4.24) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อยูในระดับมากที่สุด 3 ดาน ระดับมาก 2 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

ไดแก การวางแผนงานบุคคล (X� = 4.69) การจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน (X� = 4.39) การการพัฒนาบุคคล (X� = 4.31) การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล (X� = 4.21) และการธำรงรักษาบุคคล (X� = 3.95) ตามลำดับ 

สวนคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละดานพบวามีคาคะแนนอยูตั้งแต 0.52 ถึง 1.08 คะแนนโดยมีขอคำถาม

ดานดานการวางแผนงานบุคคลมีคาคะแนนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาความแตกตางของคะแนน

แตละคนในการตอบดานดานการวางแผนงานบุคคลแตกตางกันนอยท่ีสุด สวนดานท่ีมีคะแนนสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมาก

ที่สุดคือ ดานการธำรงรักษาบุคคล คือมีคะแนนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.08 คะแนน แสดงใหเห็นวาความคิดเห็น

ในเรื่องนี้ของผูตอบในกลุมมีความแตกตางกันมาก สวนความแตกตางของความคิดเห็นในดานอื่นๆ ก็มีความเห็นแตกตาง

กันมากนอยลดหลั่นกันไปตามลำดับของคะแนนสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแตละดาน 

จากตารางที่ 4.10 พบวาครูที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมแตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตเมื่อพิจารณารายดานพบวาไมแตกตางกัน ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานขอท่ี  

 

ตารางที่ 4.4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ของการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใน 5 ดาน 

(n = 102) 

ขอท่ี 

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ระดับสภาพการปฏิบัติงาน 

X . S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1 ดานการวางแผนงานบุคคล 4.69 0.52 มากท่ีสุด 1 

2 ดานการจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน 4.39 0.75 มากท่ีสุด 2 

3 ดานการพัฒนาบุคคล 4.31 0.73 มากท่ีสุด 3 

4 ดานการธำรงรักษาบุคคล 3.95 1.08 มาก 5 

5 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 4.21 0.79 มาก 4 

รวม 4.24 0.88 มาก  
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ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามเพศ โดยรวมและดาน 

การบริหารงานบุคคล 

ของสถานศึกษา 

ชาย (n = 26) หญิง (n = 76) 
t p 

X . S.D. X . S.D. 

ดานการวางแผนงานบุคคล 4.11 0.88 4.21 0.38 1.89 0.06 

ดานการจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน 3.99 0.75 4.24 0.49 1.89 0.06 

ดานการพัฒนาบุคคล 3.94 0.94 4.39 0.95 1.47 0.14 

ดานการธำรงรักษาบุคคล 4.31 0.73 3.65 0.48 1.39 0.16 

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 4.21 0.79 4.31 0.75 1.39 0.14 

รวม 4.11 0.81 4.16 0.61 1.60* 0.03 
* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูวิจัยไดนำประเด็นตาง ๆ ที่สำคัญมา

อภิปรายโดยรวมและรายดานดังน้ี 

1. ระดับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากท่ีสุดหน่ึง

ดาน และอยูในระดับมาก 4 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการวางแผนบุคคล ดานการจัดบุคคล

เขาปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาบุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล และดานการธำรงบุคคล ตามลำดับ  

1.1 ดานการวางแผนงานบุคคล ผลการศึกษาพบวาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการปฏิบัติในภาพรวมอยูระดับมาก

ที่สุด โดยขอที่มีการปฏิบัติในระดับมากคือ มีการกำหนดแผนงานบุคลากรไวในแผนยุทธศาสตรหรือแผนกลยุทธใหได

ประโยชนสูงสุด เมื่อพิจารณาถึงผลการศึกษา มีการปฏิบัติระดับมากที่สุดนั้นอาจเปนเพราะการบริหารงานสถานศึกษามี

การกำหนดแผนงานบุคลากรไวในแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธ มีการคาดคะเนความตองการกำลังบุคลากรใชแผน และ

เครื่องมือในการบริหารงาน โดยแผนท่ีวางไวมีเปาหมายชัดเจนในการปฏิบัตงิาน รวมท้ังมีการกำหนดหนาท่ีความรับผดิชอบ

ของบุคลากรชัดเจนตลอดจน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปรีชา พันธจำเริญ (2555: 51-55) ท่ีศึกษาการบริหารงาน

บุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกันดาร สังกัดสำนักงานเขตประถมศึกษาอำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

พบวา การมอบหมายงานมีการวางแผนรวมกัน ระหวางผู บริหารและครูผู รับผิดชอบ มอบหมายตรงตามความถนัด 

บุคลากรสวนใหญปฏิบัติงานดวยความสำนึกรับผิดชอบดวยสติปญญา ความรูความสามารถอยางเต็มที่และตั้งใจ ดานการ

รับฟงความคิดเห็นและวิจารณ ผูบริหารยอมรับฟงถาผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชามีเหตุผลที่ดีกวาดวยความยุติธรรม 

ผู บริหารไดใชหลักในการปกครองตามหลักประชาธิปไตย และเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณาความดี

ความชอบพิจารณาจากความรูความสามารถและมีผลงานดีเดนดานตาง ๆ 

1.2 การจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวาบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการปฏิบัติในภาพรวมอยูระดับมาก โดยขอที่มีการ

ปฏิบัติในระดับมากคือ มีคำสั่งแตงตั้งใหบุคลากรเขาปฏิบัติ งานเมื่อพิจารณาถึงผลการศึกษาพบวา มีคำสั่งแตงตั้งบุคคลากร

ที่ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวในแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ไพบูลย คุณชมพู (2556: 
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บทคัดยอ) ที่ศึกษาการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

เมือง จังหวัดลำพูน พบวาทุกคนไดมีสวนรวมในการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน มีการกำหนดหนาท่ีในการปฏิบัติงานของแต

ละคนไวชัดเจน มีการวางแผนการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีการสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรมเพ่ือ

พัฒนาตนเอง เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน สงเสริมใหบุคลากรไดเรยีนรูเก่ียวกับระเบียบวินัย และ

สนับสนุนใหปฏิบัติอยูในระเบียบวินัย มีการกำหนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาเปนขอมูลในการวางแผนในป

การศึกษาตอไป 

1.3 การพัฒนาบุคคล ผลการศึกษาพบวาบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการปฏิบัติในภาพรวมอยูระดับมาก โดยขอที่มีการปฏิบัติใน

ระดับมากคือ สถานศึกษาไดสนับสนุนใหบุคลากรจัดทำผลงานวิชาการ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร จัดใหมีการประชุม

อบรม สัมมนาเปนหมูคณะ รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาการเรียนการสอน โดยการสรางเครื่องมือและ

สื่อการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สมควร ทิพยจันทร (2558: บทนำ) ท่ีไดศึกษา การพัฒนาบุคลากร

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน พบวา พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีนโยบายสนับสนุนการ

เขารวมการสัมมนาทางวิชาการที่จัดโดยหนวยงานทั้งภายในและภายนอก มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรไดศึกษาตอ มี

ขอมูลเพื่อชี้แนะแนวทางในการศึกษาตอใหกับบุคลากร และไดสำรวจความตองการในการศึกษาตอของบุคลากร ซึ่ง

สอดคลองกับผลการศึกษาของ เทวมติ รุงเรืองวงค (2557) ท่ีไดศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

พายัพ พบวาบุคลากรทราบนโยบายการพัฒนาบุคลากรจากแผน พัฒนาของหนวยงาน คณะ ภาควิชา ซึ่งสวนใหญบุคลากร

เปนผูรับนโยบายหรือแผนปฏิบัติ โดยมีการประชาสัมพันธ เชิญชวนและจูงใจบุคลากรเขารวมกิจกรรม บุคลากรมีความ

ตองการใหหนวยงานที่รับผิดชอบมีการปฐมนิเทศ ทำความชัดเจนในเรื่องระเบียบ กฎเกณฑ สำหรับปญหาพบวาขาดการ

สนับสนุนใหบุคลากรในการศึกษาตอ 

1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล ผลการศึกษาพบวาบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการปฏิบัติในภาพรวมอยูระดับมาก 

โดยขอที ่มีการปฏิบัติในระดับมากคือ มีแผนกำหนดขั ้นตอนในการประเมินผลการปฏิบัติงานใหบุคลากรรับทราบ 

สถานศึกษาไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดานตางๆ ที่ไดวางแผนไวตามกำหนดแบบแผนที่ตรงเปาจุดประสงค ในป

การศึกษาตอไป ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553: 214) ซึ่งไดสรุปถึงวัตถุประสงค

ของการประเมินการปฏิบัติงาน 2 ประการ คือ เพื ่อเปนการชวยเหลือบุคลากรผูปฏิบัติงานใหสามารถทำงานที่ตน

รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการระบุตัวบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะไดรับการเลื่อนขั้น โอนยาย หรือไล

ออก และสอดคลองกับผลการวิจัยของ สนิท สายปนตา (2555: 51-56) ที่ไดศึกษาการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย พบวา มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรดวยความยุติธรรม และยอมรับขอเสนอแนะจากบุคลากรเก่ียวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานดวยความเต็ม

ใจ 

1.5. การธำรงรักษาบุคคล ผลการศึกษาพบวาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการปฏิบัติในภาพรวมอยูระดับมาก โดยขอท่ีมี

การปฏิบัติในระดับมากคือ มีการยกยองบุคลากรชมเชยบุคลากรที่มีผลงานดีเดน สถานศึกษาไดเพื่อพูนประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทำงานขององคกรใหไดสูงสุด และสรางขวัญกำลังใจใหแกบุคลากรท่ีมีการปฏิบัติงานดีและมีผลงานดาน

ตางๆ เพื่อแสดงใหเห็นศักยภาพของบุคลากรคนอื่นไดทราบ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปรีชา พันธุจำเริญ (2555: 

51-55) ซึ่งพบวา ดานการมอบหมายงานมีการวางแผนรวมกันระหวางผูบริหารและครูผูรับผิดชอบ มอบหมายตรงตาม

ความถนัด ความรู ความสามารถ บุคลากรสวนใหญปฏิบัติงานดวยความสำนึกรับผิดชอบดวยสติปญญา ความรู
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ความสามารถอยางเต็มที ่และตั้งใจ ดานการรับฟงความคิดเห็นและวิจารณ ผู บริหารยอมรับฟงถาผู ร วมงานหรือ

ผูใตบังคับบัญชามีเหตุผลที่ดีกวาดวยความยุติธรรม ผูบริหารไดใชหลักในการปกครองตามหลักประชาธิปไตย และเปด

โอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณาความดีความชอบ พิจารณาจากความรูความสามารถและมีผลงานดีเดนดานตางๆ 

เปนท่ียอมรับ สำหรับความกาวหนาในหนาท่ีการงานท่ีปฏิบัติ มีการเลื่อนตำแหนงและระดับสูงข้ึน โดยการประเมินผลงาน

และการเสนอผลงานทางวิชาการ ผูบังคับบัญชาสงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษาตอการฝกอบรม มีการจัดประชุมสัมมนา

และการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนางานพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะของบุคลากรใหสูงขึ้น ดานการยกยองชมเชย 

ผูใตบังคับบัญชาจะใหคำยกยองชมเชยผูใตบังคับบัญชาโดยตรงทันที เมื่อปฏิบัติงานสำเร็จ และดานความสัมพันธระหวาง

บุคคลในการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาใหการเอาใจใสอยางเสมอภาค ท้ังดานการปฏิบัติงานและเรื่องสวนตัว 

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบวา 

2.1 ครูที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 แตเมื่อพิจารณารายดายพบวาไมแตกตางกัน ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะครูท้ังเพศชาย และหญิงเห็นวาผูบริหาร

โรงเรียนของตนมีกระบวนการจัดการเก่ียวกับบุคคลในองคการ เพ่ือใหไดมาซึ่งบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับ

ความตองการขององคกร ผู บริหารมีหนาที่ในการบำรุงรักษาบุคลากรนั้นไวในองคกร ดวยการจัดตำแหนงหนาที่ให

เหมาะสมตามโครงสรางขององคกร จัดพัฒนา ฝกอบรม ประเมินผลการทำงาน เสริมสรางแรงจูงใจในการทำงาน ใหความ

ยุติธรรม และความเสมอภาค ใหมีวินัยและรักษาวินัยในตนเอง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกรในมุมมองท่ี

แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาถาวร กลฺยาณเมธ (2556) ไดศึกษาวิจัยเรือ่ง การบริหารทรัพยากรมนุษย

ของโรงเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาผูบริหารและครูท่ีมีเพศตางแตก

กัน มีความคิดเห็นตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2.2 ครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ท่ี

เปนเชนนี้นี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนให ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคล มีความสามารถเปนเสาหลักใหกับ

องคการ มีความสามารถใน การจัดหา การจัดบุคคลไดเกิดผลขึ้นทั้งในดานทักษะความรู ความสามารถ การบำรุงรักษา

บุคคล ทั้งในดานความรู และขวัญกำลังใจ ตลอดจนการพนจากงานเพื่อประโยชน ตอการดำเนินการขององคการที่มี

ประสิทธิภาพ สงผลใหมีการพัฒนาดานความรู ความคิดเห็น เจตคติและทักษะไมแตกตาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริ

ชาติ สติภา และคณะ (2558: 255-268) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู

บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผลการวิจัยพบวาการเปรียบเทียบการ

บริหารงาน บุคคลของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู เมื่อจำแนกตามวุฒิ ทางการศึกษาใน

ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

2.3 ครูท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อาจเปน

เพราะครูในโรงเรียน มีอายุที่ใกลเคียงกัน โดยใหความสำคัญในเรื่องของการใหการศึกษา ความรูอยางเทาเทียมกัน เปด

โอกาสใหผูที่มีอายุที่อยูในชวงวัยใกลเคียงกันเขามามีสวนรวมในกระบวนการปฏิบัติงาน สรางความสัมพันธที่ดีในการ

ทำงาน จึงสงผลใหไมเกิดความแตกตาง สอดคลองกับงานวิจัยของ วราพร พันธโภคา และสุวิมล โพธิ์กลิ่น (2559: 253-

263) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจที่มีตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของขาราชการครู สังกัดสำนักงาน เขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผลการวิจัย พบวาขาราชการครูที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจ ตอการ

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติยา ปทุมราษฎร และ จิณณ

วัตร ปะโคทัง (2557: 17-25) ที่ได ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูท่ีมีอายุตางกัน เห็นวาสภาพ

และปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

โดยรวม และรายดานไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาการบริหารงานบุคคล 

ของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มี

ขอเสนอแนะแกผูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ดังน้ี 

1. การวางแผนงานบุคลากร ควรใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน 

2. การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ควรจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานใหตรงกับความรูความสามารถและความถนัด 

และควรมีคำสั่งแตงตั้งบุคลากรท่ีชัดเจน 

3. การพัฒนาบุคลากร ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรไวลวงหนา และควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากรใหเพียงพอ  

4. การธำรงรักษาบุคลากร ควรสรางขวัญและกำลังใจตามโอกาสอันควร และควรมีเกณฑในการพิจารณาความดี

ความชอบตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษากำหนด 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ควรมีการวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไว

ลวงหนา ควรมีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเน่ือง 

จากการวิจัยทำใหทราบถึงปญหาของสภาพการบริหารงานบุคคลในดานการธำรงรักษาบุคลากร ที่อยูในระดับของการ

บริหารที่นอยกวาในดานอื่นๆ ดังนั้นจึงตองมีการเรงพัฒนาในดานนี้ โดยการจัดบุคลากรในสถานศึกษาไปพัฒนาอบรม

ตนเองมากข้ึนเพ่ือใหมีความรูเพ่ิมจากเดิม 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10. (2) ศึกษาระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10. (3) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการ

เปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10  

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ป

การศึกษา 2563 จำนวน 357 คน โดยกำหนดกลุมตัวอยางจากตารางสำเร็จรูปของศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน ปตยานนท 

และดิเรก ศรีสุโข (2551: 150-151) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อน ±5% แลวดำเนินการสุมกลุม

ตัวอยางแบบแบงชั ้น (Stratified Random Sampling) เครื ่องมือที ่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั ้งนี ้เปน

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  

ผลการวิจัย พบวา (1) ระดับภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดย

เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคลดานการกระตุนทางปญญา ดานการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณและดานการสรางแรงบันดาลใจ (2) ระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 

ดานบริหารจัดการการเรียนรูดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู (3).ภาวะผูนำการเปลีย่นแปลงมีความสัมพันธกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ (r) =.64 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

คำสำคัญ: ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) to study the level of the transformational leadership of 

school administrators under the Secondary Educational Service Area Office 10; (2) to study the level of 

academic administration competencies of school administrators under the Secondary Educational 

Service Area Office 10; (3) to study the relationship between the transformational leadership and 

academic administration competencies of school administrators under the Secondary Educational 

Service Area Office 10; 

The samples consisted of 357 teachers in the Secondary Educational Service Area Office 10 in 

the academic year 2016 by using Sirichai Kanjanawasee, Taweewat Pitayanon and Direk Srisuko. 

(2008:150-151). The stratified random sampling was used. The instruments used for data collection were 

5 point-rating scale questionnaires. The data analysis was done by mean and standard deviation. The 

tests of hypothesis were done by using Pearson’s product-moment correlation coefficient, multiple 

correlation and multiple regression analysis- enter method.  

The research results were as following; (1) The level of the transformational leadership of school 

administrators under the Secondary Educational Service Area Office 10 as a whole was at high level. 

When considering each individual aspect, the research found to be at high level in all aspects by 

descending order of the average as follow; individual consideration, intellectual stimulation, power 

expertise and inspiration. (2) The level of academic administration competencies of school administrators 

under the Secondary Educational Service Area Office 10 as a whole was at high level. When considering 

each individual aspect, the research found to be at high level in all aspects by descending order of the 

average as follow; learning supervision, learning management, curriculum development and promote 

research to improve the quality of learning management. (3) Transformational leadership has relationship 

and academic administration competencies of the school administrators under the Secondary 

Educational Service Area Office 10. There was a statistically significant positive relationship at .01 by 

Pearson's correlation coefficient (r) = .64 showed that the two variables had relationship at moderate 

level. 

Keywords: the transformational leadership, academic administration competencies 

 

บทนำ 

ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี อันเปนผลมาจากการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ การเมือง มีผลทำใหประเทศตางๆ ตองพ่ึงพาอาศัยซึ่ง

กันและกัน และมีความเช่ือมโยงระหวางกันมากข้ึน อีกท้ังยังตองพยายามปรับเปลี่ยน และดำเนินนโยบายใหเทาทันกระแส

ของการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหประเทศของตนสามารถยืนหยัดอยูในสังคมโลกอยางมีศักดิ์ศรี คุณภาพของประชากรเปน

ปจจัยสำคัญท่ีจะสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสูความสำเร็จ และสามารถแขงขันกับนานาชาติได (สำนักเลขาธิการคุรุ

สภา, 2549: คำนำ) 
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ผูบริหารจึงตองมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งไดแก การ

บริหารการจัดการการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา และการสงเสริมใหมีการวิจัย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู (สำนักเลขาธิการคุรุสภา, 2549: 21) 

สมรรถนะ (Competency) คือ ความรู ทักษะ การทำงานของบุคคลใหประสบผลสำเร็จสูงกวามาตรฐานทั่วไป 

ซึ่งประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 ประการ ดังนี้ 1) ความรู (Knowledge) คือ สิ่งที่องคการตองการใหรู เชน ความรู

ความเขาใจในกฎหมายปกครอง 2) ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่องคการตองการใหทำ เชน ทักษะดานเทคโนโลยีการบริหาร

สมัยใหม เปนสิ่งที่ตองผานการเรียนรูและฝกฝนเปนประจำจนเกิดความชำนาญในการใชงาน 3) พฤตินิสัยที่พึงปรารถนา 

(Attributes) คือ สิ่งท่ีองคการตองการใหเปน เชน ความใฝรู ความซื่อสัตย ความรักในองคการ สิ่งเหลาน้ีจะอยูลึกลงไปใน

จิตใจ ตองปลูกฝงสรางยากกวาความรูและทักษะ แตถาหากมีอยูแลวจะเปนพลังผลักดันใหคนมีพฤติกรรมที่องคการ

ตองการ ตามสมรรถนะของผูบริหารในการบริหารดานวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน

เลขาธิการคุรุสภา, 2549 : 2) ซึ ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) สามารถบริหารการจัดการเรียนรู 2) สามารถพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 3) สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา และ 4) สามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู 

จากการศึกษาพบวาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง สามารถสงผลตอประสิทธิภาพขององคการในการปฏิบัติงานท้ัง

ของกลุมและของผูใตบังคับบัญชา เจตคติความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันตอองคการ พฤติกรรมความเปนพลเมือง

ดี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองคการ (รัตติกรณ จงวิศาล, 2551: 11) 

สภาพปญหาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จาก

ผลการดำเนินงานที่ผานมา พบวา ผู บริหารสถานศึกษาสวนใหญยังไมใหความสนใจและขาดความเอาใจใส ไมมีการ

ถายทอดใหบุคลากรในสถานศึกษาของตนใหรับทราบถึงเปาหมายและแผนกลยุทธในการดำเนินงาน สงผลใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน ยังไมบรรลุเปาหมาย การชวยเหลือ ระบบดูแลนักเรียน ปรับไมทันกระแสความเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมทำใหเกิดชองวางระหวางครูและนักเรียนอยางรวดเร็วและมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน การรวมมือบริหารจัดการศึกษา การ

มีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชนยังมีนอย กระบวนการจัดการเรียนรูยังยึดครูเปนศูนยกลาง ขาดสื่อนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

ขาดงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, ออนไลน) 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนขาราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 จึงมีความสนใจภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่ง

ผลจากการวิจัยหวังวาจะนาไปใชเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีความสามารถและสมรรถนะ

บริหารงานวิชาการ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการทกุแหงในยุคปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู เพื่อรองรบัการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ใหมี

ประสิทธิภาพและสูมาตรฐานสากลตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 

2. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะการบริหาร งานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
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ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตของเน้ือหา 

 การศึกษาขอบเขตเนื้อหาครั้งนี้มุงศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 4 ดาน ไดแก ดานบริหารจัดการการ

เรียนรู ดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา และดานสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัด การเรียนรูและภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 ใน 4 ดาน ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทาง

ปญญา และดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากร ไดแก ขาราชการครูสายผูสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 

เขต 10 ปการศึกษา 2563 จำนวน 2,944 คน 

2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ป

การศึกษา 2563 ขนาดของกลุมตัวอยางไดจากตารางสำเร็จรูปของ ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน ปตยานนท และดิเรก ศรีสุ

โข (2551: 150-151) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อน ±5% แลวดำเนินการสุมกลุมตัวอยางแบบแบง

ชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดของโรงเรียนชั้นตามสัดสวนของจำนวนประชากร แลวจึงทำการสุมอยางงาย 

ไดจำนวน 357 คน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ เปนดัชนีบงชี้ความสำเร็จของการบริหาร การที่ผูบริหารไดมีความเขาใจใน

บทบาทหนาท่ีของการบริหารสถานศึกษา จะเปนสิ่งท่ีชวยใหการจัดการศึกษาสำเร็จลุลวงไปดวยดี ผูบริหารเปนเสาหลักท่ีมี

ความสำคัญยิ่งตอหนวยงาน ตอผูใตบังคับบัญชา และ ตอผลงานอันเปนสวนรวม คุณภาพและบทบาทของผูบริหารมี

ความสำคัญอยางใกลชิดกับคุณภาพของสถานศึกษา รวมท้ังมีผลสะทอนตอผลงานและวิธีปฏิบัติของสถานศึกษาแตละแหง

เปนอันมากแนวคิดของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549: 23) ท่ีไดกำหนดสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาไว 4 ดาน คือ ดานบริหารจัดการการเรียนรูดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานนิเทศการจัดการเรียนรูใน

สถานศึกษา และดานสงเสริมใหมีการวิจัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพการจัดการภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาน้ันก็มีสวนสำคัญท่ีจะทำใหการดำเนินการบรหิารสถานศึกษาเกิดประสทิธิภาพ โดยผูวิจัยไดแนวคิดทฤษฎีภาวะ

ผู นำการเปลี ่ยนแปลงของ Bass and Avolio ภาวะผู นำการเปลี ่ยนแปลง (Transformational Leadership) ซึ ่งเปน

กระบวนการที ่มีอิทธิพลตอการเปลี ่ยนแปลงเจตคติ และสมมติฐานของสมาชิกในองคกร สรางความผูกพันในการ

เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค และกลยุทธที่สำคัญ ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับอิทธิพลของผูนำที่มีตอผูตาม แต

อิทธิพลนั้นเปนการใหอำนาจแกผูตามใหกลับกลายมาเปนผูนำ และ ผูที่เปลี่ยนแปลงหนวยงานในกระบวนการของการ

เปลี่ยนแปลงองคกร  

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การกำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการสอบถามความคิดเห็นของครู เก่ียวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงกับ

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยมี

วิธีการดำเนินการ ดังน้ี ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 10 ปการศึกษา 2563 จำนวน 64 โรงเรียน แบงเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก 30 โรงเรียน ขนาดกลาง 20 

โรงเรียน ขนาดใหญ 10 โรงเรียน และสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 4 โรงเรียน โดยมีครู จำนวนทั้งสิ้น 2,944 คน กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ป

การศึกษา 2563 จำนวน 64 โรงเรียน แบงเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก 30 โรงเรยีน ขนาดกลาง 20 โรงเรียน ขนาดใหญ 10 

โรงเรียน และสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 4 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 357  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยนำสงแบบสอบถามทั้งทางไปรษณียและเดินทางดวยตนเองไปยัง

โรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง และขอความอนุเคราะหใหตอบแบบสอบถามและสงแบบสอบถามกลับคืนท้ังทางไปรษณียและ

เดินทางไปรับดวยตนเอง ผูวิจัยจะติดตามยืนยันการตอบแบบสอบถามกลับคืน 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนำสถิติมาใชวิเคราะหขอมูล  

การหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค 

ขอมูลพื ้นฐานผูตอบแบบสอบถามใชคารอยละ (Percentage) และหาคาเฉลี ่ย (Mean) คาสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) สถิติวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

  

สรุปผลการวิจัย 

 1. ระดับภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

10 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย คือ ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการกระตุนทางปญญา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และดาน

การสรางแรงบันดาลใจ 

 2. ระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ดานบริหารจัดการการเรียนรู ดานพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา และดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

 3. ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) 

= .64 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ระดับภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

10 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย คือ ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคลดานการกระตุนทางปญญา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และดาน

การสรางแรงบันดาลใจ เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการแขงขันเพ่ือชิงความเปน

เลิศ ดังนั้น วิธีที่จะทำใหผูบริหารประสบความสำเร็จสูงสุด คือ ผูบริหารตองเปลี่ยนแปลงตนเอง ทำใหผูรวมงานสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถมากกวาท่ีตั้งใจไวตั้งแตตน สงผลใหองคกรมีการพัฒนาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม

โลก (สุจิตราภรณ สาเภาอินทร, 2553: 20) มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ทำใหผูใตบังคับบัญชาสามารถ
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แสดงพลังแหงความมุงมั่น จริงจัง จริงใจ เต็มศักยภาพของแตละคน มุงหวังใหไดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในระดับสูง  

 2. ระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลำดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ดานบริหารจัดการการเรียนรู ดานพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา และดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เปนเชนน้ี อาจเนื่องจาก

ผูบริหารเปนเสาหลักที่มีความสำคัญยิ่งตอหนวยงานตอผูใตบังคับบัญชาและตอผลงานอันเปนสวนรวม คุณภาพและ

บทบาทของผูบริหาร มีความสำคัญอยางใกลชิดกับคุณภาพของสถานศึกษา รวมท้ังมีผลสะทอนตอผลงานและวิธีปฏิบัติของ

สถานศึกษาแตละแหงเปนอันมาก (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2545: 8) ผูบริหารมีความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งเปน

สิ่งท่ีเช่ือมโยงจากวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และกลยุทธทางธุรกิจ 

3. ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) 

= .64 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับปานกลาง ที่เปนเชนน้ี อาจเนื่องจากภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงให

ความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผูนำตองสามารถทำใหองคการเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ด ีผูบริหารคือผูที่ทำงาน

ประจำใหถูกตอง ในขณะที่ผูนำ คือ ผูที่ทำใหเกิดการสรางนวัตกรรมโดยการตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ควรกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงและจุดประกายสรางแรงบันดาลใจใหแกผูตาม ใหเกิดการเริ่มตนและยนืหยัดมุงทุมเทความพยายามปฏบัิตงิาน 

(ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ, 2543: 85) ผูนำแสดงใหเห็นพฤติกรรมใน การทำงานเปนกระบวนการท่ีผูนำมีอิทธิพลตอผูรวมงาน

และผูตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานและผูตามใหสูงกวาความพยายามท่ีคาดหวัง พัฒนาความสามารถ

ของผูรวมงานหรือผูตามไลสูระดับท่ีสูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน ซึ่งตองใชสมรรถนะในการบริหารจัดการ 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

1.1 จากการวิจัย ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ในขอผูบริหารสราง

บรรยากาศในองคกรใหครูมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ไดแก จัดสัมมนานอกสถานท่ี ศึกษาดูงานมีคาเฉลี่ยต่ำสุด ดังน้ัน

ผูบริหารโรงเรียนตองคำนึงความแตกตางระหวางบุคคล ดวยความสัมพันธ เอาใจใสครูเปนรายบุคคลอยางใกลชิด สงเสริม

สนับสนุนการศึกษาดูงานเพื่อใหครูไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสูงขึ้นตามความตองการความสนใจ ใหประสบการณ 

การเรียนรูใหมๆ ดวยบรรยากาศการสนับสนุนครูแตละคนอยางเทาเทียมกัน 

1.2 จากการวิจัย ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจ ในขอผูบริหารเนนใหครูเห็นถึง

ความสำคัญของการปฏิบัติงานตามภารกิจรวมกัน มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนตองกระตุนจูงใจใหครูเกิดแรง

บันดาลใจ กระตือรือรน ตระหนัก เขาใจ และเห็นคุณคาของเปาหมาย สรางความเช่ือมั่น ความเขาใจ ใหกาลังใจ ทำใหครู

เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานตามภารกิจรวมกัน 

1.3 จากการวิจัย ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนทางปญญาในขอ ผูบริหารใหกำลังใจแกครูเสมอ

ในการวิเคราะหปญหาและแกปญหาของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยต่ำสุด ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนตองกระตุนใหครูตระหนักรู 

เขาใจปญหาที่เกิดขึ้น และทำใหครูมีความตองการหาแนวทางวิธีการใหมๆ มาใชในการแกปญหา ใหกำลังใจแกครูในการ

แกปญหาในแงมุมตางๆ ดวยการคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็นและเหตุผลตางๆ รวมกัน 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป 
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2.1 ควรศึกษาภาวะผู นำการเปลี ่ยนแปลงที ่ส งผลตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู บริหาร

สถานศึกษาจากกลุมตัวอยางในระดับอ่ืนๆ และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในโอกาสตอไป 

2.2 ควรหาตัวแปรภาวะผูนำรูปแบบอื่น เชน ภาวะผูนำเชิงสรางสรรค ที่สงผลตอสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

2.3 ควรทำวิจัยในรูปแบบตางๆ เชน กรณีศึกษา วิจัยเชิงคุณภาพ เปนตน 
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ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนในกลุมเครือขายคุณภาพการศึกษาเนนิมะปราง 2 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนิน

มะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และ (2) เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลใน

โรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

จำแนกตามเพศและระดับการศึกษา 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ประชากรประกอบดวย ครูผูสอน เครือขายพฒันา

คุณภาพการศึกษา ในกลุมมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 213 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 140 คน ไดมาจากการเปดตารางเครซี่และมอรแกน (Krejcie and 

Morgan) และดำเนินการสุมอยางงาย (Simple random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม 5 

ระดับ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คารอยละ หาคาเฉลี่ย (X�) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานดวยคาที 

(t-Test) 

ผลการวิจัยพบวา (1) การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคณุภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สรุปโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบ

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก เขต 2 พบวาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: การบริหารงานบุคคล ความคิดเห็นของคร ู

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were (1) To study the level of opinions of teachers towards 

personel administration in Nernmaprang 2 educational quality network under Phitsanulok Educational 

Service Area Office 2; (2) To compare the level of opinions of teachers towards academic administration 

in Nernmaprang district group under Phitsanulok educational service area office 2, classified by, age and 

education level. 

This research was a survey research. The population consisted of 213 people who were teachers 

in Nernmaprang 2 educational quality network under Phitsanulok Educational Service Area Office 2. 2.The 
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sample consisted of 140 people who were teachers in Nernmaprang 2 group Methods of conducting 

research consist of four steps: (1) studying research problems (2) research design (3) data collection and 

data analysis (4) writing research paper. The statistics used for data analysis were: Percentage, Mean, 

Standard Deviation and hypothesis testing by Independent t-Test. 

Major Finding: (1) The opinions of teachers towards academic administration in Nernmaprang 2 

educational quality network under Phitsanulok Educational Service Area Office 2 was in the overall and 

all aspects a high level; (2) The opinions of different age and level of education teachers towards 

academic administration in Nernmaprang 2 educational quality network under Phitsanulok Educational 

Service Area Office 2 were in the overall and all aspects not significantly different. 

Keywords: General Administration, Teachers’ Opinions 

 

บทนำ 

 การบริหารงานบุคคลในสถานการศึกษา เปนภารกิจสำคัญท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือการ

ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดำเนินดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดการคลองตัวอิสระภายใตกฎหมายระเบียบ

เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาลขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาไดรบัการพัฒนามคีวามรู และ ความสามารถมีขวัญ

กำลังใจไดรับการยกยองเชิดเกียรติมีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาซึ่ง จะสงผลตอ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ผูเรียนเปนสำคัญการบริหารงานบุคคลในสถานการศึกษา เปนภารกิจสำคัญท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน

เพ่ือการตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดำเนินดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดการคลองตัวอิสระภายใตกฎหมาย

ระเบียบเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร ับการพัฒนามีความรู  และ 

ความสามารถมีขวัญกำลังใจไดรับการยกยองเชิดเกียรติมีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาซึ ่ง จะสงผลตอ การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสำคัญ 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

เนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่ผู วิจัยปฏิบัติหนาที่ใน

ปจจุบัน เพ่ือเปนการแสวงหาแนวทางสนับสนุน และแกไขปญหาในอนาคต และตองการนำผลการศึกษาครั้งน้ีไปใชในการ

บริหารโรงเรียนเพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ เปนบุคลากรที่มีคุณภาพกอใหเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตอไป 

 

วัตถปุระสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำแนกตามเพศและระดับการศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยถึงการบริหารงานบคุคลในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตามแนวคิดของพนัส หันนาคินทรและธงชัย สันติวงษ 
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ประกอบดวยจำนวน 8 ดาน การวางแผนงานบุคคล การเตรียมบุคลากร การปฐมนิเทศบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การ

ธำรงรักษาบุคลากร การจัดสวัสดิการ การใหขวัญและกำลังใจและการจัดใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนจำนวน 213 คนในโรงเรียนกลุม เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 140 คน ไดมาจากการเปดตารางเครซี่และมอรแกน (Krejcie 

and Morgan) และดำเนินการสุมอยางงาย (Simple random Sampling)  

3. ขอบเขตตามตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยเพศและระดับการศึกษา 

ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 8 ดาน ประกอบดวย 1) 

การวางแผนงานบุคคล 2) การเตรียมบุคลากร 3) การปฐมนิเทศบุคลากร 4) การพัฒนาบุคลากร 5) การธำรงรักษาบุคลากร 

6) การจัดสวัสดิการ 7) การใหขวัญและกำลังใจ และ8) การจัดใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนินมะปราง 2 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยใชแนวคิดของพนัส หันนาคินทร และธงชัย สันติวงษ 

(2556, 12) มาเปนกรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย  

 1. การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ประชากรประกอบดวย ครูผูสอน เครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในกลุมมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 213 

สถานภาพของ

ผูตอบ

แบบสอบถาม 

ประกอบดวย 

1. เพศ 

2. ระดับการศึกษา 

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 

สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประกอบดวย 

1. การวางแผนงานบุคคล 

2. การเตรยีมบุคลากร 

3. การปฐมนิเทศบุคลากร 

4. การพัฒนาบุคลากร 

5. การธำรงรักษาบุคลากร 

6. การจัดสวัสดิการ 

7. การใหขวัญและกำลังใจ 

8. การจัดใหบุคลากรสามารถปฏบัิติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
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คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 140 คน ไดมาจากการเปดตารางเครซี่และมอรแกน (Krejcie and 

Morgan) และดำเนินการสุมอยางงาย (Simple random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม 5 

ระดับ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คารอยละ หาคาเฉลี่ย (x�) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานดวย คา

ที (t-Test) ผู ว ิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวของ เพื ่อนำไปศึกษาเกี ่ยวกับพฤติ

กรรมการบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียน แบงเปน 8 ดาน คือ การวางแผนงานบุคคล การเตรียมบุคลากร การ

ปฐมนิเทศบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การธำรงรักษาบุคลากร การจัดสวัสดิการ การใหขวัญและกำลังใจ การจัดให

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นำขอมูลทั้งหมดมาสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเรื่องที่ศึกษา และนำแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไข

แลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ผล

การวิเคราะหหาคาอำนาจจำแนกรายขอ และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Coefficient alpha) ของ Cronbach ไดความเช่ือมั่นเทากับ 0.90 

2. การรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดทำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อยืนยันและขอ

ความอนุเคราะหผู อำนวยการโรงเรียนในเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เพื ่อขออนุญาตสงแบบสอบถามไปยังครูที ่เปนกลุมตัวอยาง ผู วิจัยไดแจก

แบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง จำนวนแบบสอบถามที ่สงไปจำนวน 140 ฉบับ เมื ่อไดรับ

แบบสอบถามกลบั นำมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม ทั้งหมด เลือกฉบับที่สมบูรณมาจัดระบบขอมูลลงรหัส

และทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยการหาคาความถี ่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stand deviation) และทำการทดสอบสมมติฐานการวิจัยดวย 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง สองกลุมที่มีอิสระตอกัน โดยใชการทดสอบคาทีแบบกลุมอิสระตอกัน t-Test 

(independent) 

 

ผลการวิจัย  

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามของผูบริหารและ

ครูผู สอนในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก เขต 2 

ผู ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.72 เมื ่อจำแนกตามระดับ

การศึกษา สวนใหญมีวุฒิปริญญาตรี รอยละ 67.85 ของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 

2 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

1. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x�=3.93) เมื่อพิจารณาดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุด คือ ดานการธำรงรักษาบุคลากร (x�=4.10) รองลงมาดานการวางแผนบุคลากร (x�=3.97) และดานการใหขวัญและ

กำลังใจ (x�=3.95) ตามลำดับสวนดานท่ีต่ำท่ีสุดคือดานการพัฒนาบุคลากร (x�=3.81) 

 2. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดานการวางแผนบุคลากรอยูในระดบัมาก (x�=3.98) ขอท่ีมีความคิดเห็นสูงท่ีสุดคอื 
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การจัดตั้งโครงสรางสายงานบริหารบุคลากร (x�=3.99) รองลงมาคือการศึกษาศักยภาพของบุคลากรในปจจุบัน (x�=3.98) 

และขอท่ีมีความคิดเห็นต่ำสุดคือวางแผนนโยบายรับบุคลกร (x�=3.97) 

 3. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดานการเตรียมบุคลากรอยูในระดับมาก (x�=3.85) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ การวางแผนงานการรับบุคลากรลวงหนา มีความคิดเห็นสูงที่สุด (x�=3.91) รองลงมาคือ การออกคำสั่ง

มอบหมายงานแกบุคลากรเปนลายลักษณอักษรและจัดบุคลากรตรงความรูความสามารถและความถนัด (x�=3.85) สวนขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ การสำรวจความสามารถความถนัดของบุคลากร (x�=3.78) 

4. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดานปฐมนิเทศบุคลากรอยูในระดับมาก (x�=3.95) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคอื การประชุมบุคลากรเพื่อทราบแผนงานโรงเรียนมีความคิดสูงสุด (x�=4.01) รองลงมาคือ การจัดทำคูมือ

การปฏิบัติงานแจกบุคลากร (x�=3.92) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ การประชุมมีการแลกเปลี่ยนความรูกันเสมอ (x�=3.88) 

 5. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดานการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมาก (x�=3.82) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ การสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาตออยางเสมอภาค (x�=3.87) รองลงมาคือ การจัดประชุม

บุคลากรเพ่ือทราบงานโรงเรียน (x�=3.85) และขอท่ีต่ำสุดการนำบุคลากรไปศึกษาดูงาน (x�=3.77) 

 6. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดานการธำรงรักษาบุคลากรอยูในระดับมาก (x�=4.10) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การเก็บทะเบียนประวัติบุคลากรดวยระบบคอมพิวเตอร (x�=4.13) รองลงมาคือ การจัด

เจาหนาท่ีจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากร (x�=4.12) และขอท่ีต่ำสุดผูบริหารสถานศึกษาควบคุมกำกับติดตามและนิเทศ

บุคลากร (x�=4.06) 

7. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดานการจัดสวัสดิการอยูในระดับมาก (x�=3.89) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดสวัสดิการเชนชวยเหลือบุคลากรเจ็บปวย คลอดบุตร หรือสรางขวัญและกำลังใจ (x�=4.03) 

รองลงมา คือ การแสดงความยินดีเน่ืองในวาระพิเศษตาง ๆ เชน วันเกิด วันข้ึนปใหม เปนตน (x�=3.93) และขอท่ีต่ำสุดคือ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบอยางชัดเจน (x�=3.84) 

8. การบริหารงานบุคคลในโรงเรยีนเครือขายคณุภาพการศึกษาเนินมะปราง 2สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดานการใหขวัญและกำลังใจอยูในระดับมาก (x�=3.95) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีความ

คิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอโดยขอท่ีมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดคือการจัดเจาหนาท่ีจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร

ปรับปรุงการเรียนการสอน (x�=4.04) รองลงมา คือ การพิจารณาความคดีความชอบบุคลากรพิจารณาจากผลงานท่ีปรากฏ

อยางเปนธรรม (x�=4.00) สวนขอท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับต่ำท่ีสดุคือ การใหบุคลากรมีสวนรวมในการพิจารณาความดี

ความชอบ (x�=3.85) 

9. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดานจัดใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก (x�=3.93) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือการเชิญคณะกรรมการการศึกษามารวม ประเมินสภาพการ

บริหารงานในโรงเรียน (x�=3.97) และรองลงไปคือการแตงตั้งกรรมการรับเรื่องรองทุกข (x�=3.89) 
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10. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือขาย

คุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำแนกตามเพศชาย (x� 

= 3.59, S.D.= 0.57) และเพศหญิง (x� = 3.72, S.D.= 0.58) เมื ่อผู ศึกษาทดสอบที (t-test) พบวา ครูที ่มีเพศตางกันมี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในภาพรวม ไมแตกตางกัน (t=0.42, p=.82) เมื่อเปรียบเทียบรายดาน พบวา ครูท่ี

มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ทุกดานไมแตกตางกัน 

11. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือขาย

คุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำแนกตามการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (x� = 3.62, S.D.= 0.58) และสูงกวาปริญญาตรี (x� = 3.7, S.D. = 0.59) เมื่อผูศึกษาทดสอบที (t-test) 

พบวา ครูท่ีมีการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในภาพรวม ไมแตกตางกัน (t=0.32, p=.84) เมื่อ

เปรียบเทียบรายดาน พบวา ครูที่มีการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพ

การศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ทุกดานไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล  

การศึกษานี้ทำใหทราบการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีประเด็นหลักสำคัญท่ีนำมาพิจารณา ดังตอไปน้ี 

 1. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สรุปโดยภาพรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาการบริหารงานบุคคล

ของโรงเรียนโดยภาพรวม มีประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาย พบวาทุกดานอยูใน

ระดับมาก ดานที่มีประสิทธิผลการบริหารบุคคลของผูบริหารบุคคลของผูบริหารสูงสุดคือ ดานการธำรงรักษาบุคคลากร 

โรงเรียนมีการจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรดวยระบบคอมพิวเตอรมีการแตงตั้งคณะกรรมการทำงานของบุคลากรอยาง

ตอเน่ืองและจัดหาเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของขาราชการครู และผูอำนวยการโรงเรียนมีการ

ควบคุมกำกับติดตามและนิเทศบุคลากรอยางตอเนื ่องนิเทศงานอยางมีระบบตลอดทั้งไดรับการประเมินผลงานของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน และใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษาอยางสูงสุดและบรรลุเปาหมาย

ของการปฏิรูปของการศึกษาปจจบุัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมาน รังสิโยกฤษณ (2555: 12) ไดใหความหมายการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ วิธีการที่ผูบังคับบัญชาการไดบันทึกและลงความเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติงานของผูอยูในบังคับ

บัญชาในระยะเวลาที่กำหนดไวหรือกลาวอีกนัยหนึ่งการที่จะมีประเมินผลการปฏิบัติงานก็คือ วิธีการใชการประเมิน 

รองลงมาดานการวางแผนบุคลากรและการใหขวัญและกำลังใจตามลำดับ สวนดานที่ต่ำที่สุด คือดานการพัฒนาบุคลากร

เพราะบุคลากรในโรงเรียนไมไดรับการอบรมอยางตอเนื่องและขาดงบประมาณสนับสนุนที่จะนำบุคลากรไปทัศนศึกษาดู

งานอยางท่ัวถึง 

อภิปรายในแตละดานดังน้ี 

1.1 ดานการวางแผนงานบุคคล มีการบริหารในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายขอ ดานที่มีความคิดเห็น

มากท่ีสุดคือ การวางแผนงานในหนวยงาน นับเปนกระบวนการข้ันแรกของการทำงานบริหารงานของบุคคล การดำเนินการ

ข้ันน้ี คือ พยายามท่ีจะแสวงหาและชักจูงบุคคลท่ีมีความรูความสามารถใหเขามาทำงานในหนวยงานรองลงมาคือการศึกษา

ศักยภาพของบุคคลในปจจุบันและขอท่ีมีความคิดเห็นต่ำสุดคือ การวางแผนนโยบายรับบุคคลดวยเหตุผลท่ีวาโรงเรียนไมมี
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การวางแผนดานการรับบุคคลไดดีเทาที่ควร มุงเนนจัดตั้งโครงสรางสายงานการบริหารงานการศึกษาศักยภาพ ความรู

ความสามารถมากกวาการวางแผนงานของหนวยงาน 

 1.2 ดานการเตรียมบุคคล มีการบริหารงานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีความคิดเห็น มากท่ีสุดคือขอน้ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือดานการวางแผนงานการรับบุคคลลวงหนาดวยเหตุผลคือ มีการจัดการทำแผนอัตรากำลงัคนใหเหมาะกับปริมาณ

งานตามเกณฑท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกำหนดการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินของการทดลองปฏิบัติราชการ

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลเพ่ือเขาทำงานในหนวยงานตลอดท้ังท่ีตั้งเปาหมายการรับบุคลากรและบุคลากรเขาทำงาน

ตรงกับความรูความสามารถและความถนัดทำใหเกิดผลดีตอโรงเรียนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพนัส หันนาคินทร (2556: 

45) กลาวคือจุดประสงคของการนำเขาสูหนวยงานก็คือ ความพยายามของผูบังคับบัญชาท่ีจะทำใหผูท่ีจะเขามาทำงานใหม

เกิดความคุนเคยและสามารถปรับตัวเขากับหนวยงานนั้นๆไดเร็วที่สุด เพราะเมื่อบุคคลหมดปญหาในเรื่องการปรับตัวแลว

ประสิทธิภาพในการทำงานบุคลากรท่ีจะทำใหหนวยงานน้ันไดประโยชนอยางเต็มท่ีจากการทำงานของบุคคลท่ีเขามาสูงาน

นั้นรองลงมาคือการออกคำสั่งมอบหมายคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ดานการสำรวจความสามารถความถนัดของบุคคลดวยเหตุผล

เพราะโรงเรียนไมไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินและสำรวจ เพื่อทดสอบความสามารถการทำงานของบุคคลที่จะเขามา

ทำงานใหตรงกับความถนัดท่ีจะทำงานในโรงเรียน 

1.3 ดานการปฐมนิเทศบุคคล มีการบริหารงานอยูในระดับมาก ดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือการประชุมบุคลากรเพื่อทราบแผนงานโรงเรียน มีความคิดเห็นสูงสุดดวยเหตุผลที่วาโรงเรียนมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีไดรับการแตงตั้งขาราชการใหมแทนตำแหนงท่ีวางลงเพ่ือคัดเลือก

เปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขามาหนวยงานสอดคลองกับงานวิจัยของพนัส หันนาคินทร(2556: 45) กิจกรรมท่ีควรกระทำข้ัน

การนำเขาสูงานก็คือจัดการปฐมนิเทศ เพ่ือใหเขาใจสภาพความเปนไปในเรื่องการทำงานและทองถ่ิน การใหเขาใจระเบียบ 

ขอบังคับ กฎเกณฑตางๆ ในโรงเรียน มาตรฐานในการทำงานหองและโตะนั่งทำงานสภาพของทองถิ่น บุคคลสำคัญใน

ทองถิ่นตลอดจนผูบังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไปชวยเหลือใหความสะดวกเปนอยูโดยเฉพาะเปนหนวยงานรองลงมาคอืการ

จัดทำคูมือการปฏิบัติงานแจกบุคลากร และขอที่มีความคิดเห็นต่ำสุดคือ การประชุมมีการแลกเปลี่ยนความรูกันเสมอดวย

เหตุผลที่วาโรงเรียนไมมีการประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและไมไดจัดกิจกรรมดานการบริหารงานบุคคลเขาสู

หนวยงานและแนะนำบุคลากรใหมใหรูจักหนวยงานตลอดท้ังผูรวมงานและผูบังคับบัญชาในหนวยงาน 

 1.4 ดานการพัฒนาบุคลากร มีการบริหารงานอยูในระดับมาก ดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือการสงเสริม

สนับสนุนใหบุคลากรไดมีการศกึษาตออยางเสมอภาคดวยเหตุผลคือโรงเรียนมกีารจัดการทำแผนอัตรากำลงัคนใหเหมาะกับ

ปริมาณงานตามเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนกำหนดการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินของผลการทดลอง

ปฏิบัติราชการ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลเพื่อเขาทำงานตลอดทั้งตั้งเปาหมายการรับบุคลากรและจัดบุคลากรเขา

ทำงานตรงกับความรูความสามารถและความถนัดทำใหเกิดผลดีตอโรงเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของ พนัส หันนาคินทร 

(2556: 45) กลาวคือถึงจุดประสงคของการนำเขาสูหนวยงานก็คือ ความพยายามของผูบังคับบัญชาท่ีจะทำใหผูท่ีจะเขามา

ทำงานใหมเกิดความคุนเคยและสามารถปรับตัวเขากับหนวยงานน้ันๆ ไดเร็วที่สุด เพราะเมื่อบุคคลหมดปญหาในเรื่องการ

ปรับตัวแลวประสิทธิภาพในการทำงานบุคลากรท่ีจะทำใหหนวยงานน้ันไดประโยชนอยางเต็มท่ีจากการทำงานของบุคคลท่ี

เขามาสูงานนั้นโรงเรียนมีการจัดใหการอบรมและการประชุมสัมมนาภายในองคการอยางสม่ำเสมอขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีการสนใจพัฒนาตนเองเห็นความสำคัญในการจัดทำงานทางราชการมีการสั่งใหบุคลากร

ไปศึกษาดูงานและเขาอบรมพัฒนาความรูจัดใหมีวิทยากรพิเศษที่มีความรูมาอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งสงเสริมสนับสนุนให

บุคลากรไดศึกษาอยางท่ัวถึงเพ่ือใหบุคลากรมีการพัฒนาการอยาสม่ำเสมอซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมาน รังสิโยกฤษณ 

(2555: 50) ไดใหความหมายการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดำเนินการเกี ่ยวกับการสงเสริมใหบุคลมีความรู

ความสามารถ มีทักษะในการทำงานดีขึ้นอันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นรองลงมาคือการจัดประชุม
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บุคลากรเพื่อทราบงานโรงเรียนขอที่ต่ำที่สุด คือการนำบุคลากรไปศึกษาดูงานดวยเหตุผลที่วาโรงเรียนไมสามารถจัดให

บุคลากรไปศึกษาดูงานเพราะขาดงบประมาณในการสนับสนุน 

 1.5 ดานการธำรงรักษาบุคลากรมีการบริหารงานอยูในระดับมาก ดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ขอที่มี

ความคิดเห็นสูงที่สุด คือ การจัดเก็บทะเบียนประวัติบุคลากรดวยระบบคอมพิวเตอร ดวยเหตุผลที่วาโรงเรียนมีการจัด

ทะเบียนประวัติบุคคลดวยระบบคอมพิวเตอรมีการแตงตั้งคณะกรรมการทำงานของบุคลากรอยางตอเนื่องและจัดหา

เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของขาราชการครู และผูอำนวยการโรงเรียนมีการควบคุมกำกับ

ติดตามและนิเทศบุคลากรอยางตอเนื่องนิเทศงานอยางมีระบบตลอดทั้งไดรับการประเมินผลงานของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน และใหเกิดประโยชนตอโรงเรียนอยางสูงสุดและบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปของ

การศึกษาปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมาน รังสิโยกฤษณ (2555: 12) ไดใหความหมายการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน คือ วิธีที่ผูบังคับบัญชาการไดบันทึกและลงความเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติงานของผูอยูในบังคับบัญชาในระยะเวลาท่ี

กำหนดไวหรือกลาวอีกนัยหน่ึงการท่ีจะมีประเมินผลการปฏิบัติงานก็คือ วิธีการใชการประเมินคำวาผูปฏิบัติงานแตละคนมี

ความสารถปฏิบัติงานเพียงใด โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของงานที่ผูบังคับบัญชาไดบันทึกไว หรือจากการ

สังเกต และวินิจฉัยตามระยะเวลาท่ีกำหนดเพ่ือเปนเครื่องประกอบ ในการพิจารณาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในดาน

ตางๆ เชน การแตงตั้งบุคคลเขาดำรงตำแหนง การเลื่อนตำแหนง การพิจารณาความดีความชอบประจำปรองลงมาคือ การ

จัดเจาหนาท่ีจัดทำทะเบียนประวัติการจัดคณะกรรมการติดตามการทำงานของบุคลากร และขอท่ีมีความคิดเห็นต่ำท่ีสุดคือ 

ผูบริหารสถานศึกษาควบคุม กำกับติดตาม และนิเทศบุคลากรดวยเหตุผลที่วาโรงเรียนไมมีการกำกับติดตาม และนิเทศ

บุคลากรอยางตอเนื่องตลอดทั้งไมมีการจัดระบบในการประเมินผลงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในดานตางๆ เชน การแตงตั้งบุคลากรเขาดำรงตำแหนง การเลื่อนตำแหนง การ

พิจารณาความดีความชอบในหนวยงาน 

 1.6 ดานการจัดสวัสดิการมีการบริหารงานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือการจัดสวัสดิการ

เชน ชวยเหลือบุคลากรเจ็บปวย คลอดลูกหรือสรางขวัญและกำลังใจดวยเหตุผลที่วา โรงเรียนจะจัดใหมีระบบสวัสดิการ

ชวยเหลือในดานเจ็บปวยคลอดบุตรให มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการจัดสวัสดิการใหขาราชการ

อำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการจะปฏิบัติงานมีสวัสดกิารไดรับคำยกยองชมเชยแสดงความยินดีในวาระพิเศษ เชน 

งานวันเกิด วันขึ้นปใหม มีการจัดการประเมินผลอยางเปนระบบและชัดเจนตลอดทั้งใหความรูดานวิชาชีพครูแกบุคลากร

อยางสม่ำเสมอและตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานของบุคคลในหนวยงานซึ่งสอดคลองกับระเบียบของสำนักงาน

คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2555: 15) ไดระบุความหมายของการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษาวา 

หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการเพิ่มพูนความรูและความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาวา หมายถึง งานท่ี

เกี่ยวของกับการเพิ่มพูนความรูความสามารถของบุคคลขณะปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงคที่สำคัญสองประการ คือเพื่อให

ความรูและความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมายและเพื่อใหบุคลากรนั้นๆ มีความสามารถในการที่จะปฏิบัตไิด

อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการพัฒนาบุคคลยังเปนการเสริมขวัญและกำลงัใจแกผูปฏิบัติงานอีกทางหน่ึงดวย เพราะทำ

ใหเราสามารถปฏิบัติงานไดอยางมั่นใจ ปฏิบัติไดสำเร็จรวมทั้งเปนแนวทางสงเสริมความกาวหนาของตนเองไปสูการเลื่อน

ระดับ เลื่อนตำแหนง หรือการเปลี่ยนแปลงหนาที่ใหมไดตอไปรองลงมาคือ การแสดงความยินดีเนื่องในวาระพิเศษตางๆ 

เชน วันเกิด วันขนปใหมเปนตน จัดกองทุนสวัสดิการกูยืมการใหความรูดานวิชาชีพครูแกบุคลากรอยางสม่ำเสมอ การยก

ยองชมเชยตลอดการใหโล เกียรติบัตร ฯลฯ เมื่อกระทำความดี ตามลำดับสวนขอท่ีมีความคิดเห็นต่ำท่ีสุด คือ การประเมิน

การปฏิบัติงานอยางเปนระบบชัดเจน ดวยเหตุผลที่วาโรงเรียนไมไดประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน

อยางเปนระบบและไมมีความชัดเจนการใหความรูดานวิชาชีพแกบุคลากรที่เกี ่ยวของในการปฏิบัติงานตลอดทั้งไม

สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีไดวางไว 
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 1.7 ดานใหขวัญและกำลังใจ มีการประเมินและมีการบริหารงานอยูในระดับมาก ดานที่มีความคิดเห็นมาก

ท่ีสุดคือ การจัดสวัสดิการเชน ชวยเหลือบุคลากรเจ็บปวย คลอดลูก หรือสรางขวัญและกำลังใจ ดวยเห็นผล คือ โรงเรียนมี

การประเมินผลการปฏิบัติการอยางสม่ำเสมอและผลการประเมินการปฏิบัติงานความดีความชอบในการปฏิบัติหนาท่ีทำให

เกิดความเปนธรรมและไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเหมาะสมอยางยุตธิรรมและมีเหตุผลมีระบบระเบียบที่เปนแบบแผน

จัดใหกับบุคลากรในหนวยงานโดยเสมอภาคตลอดท้ังพิจารณาวาบุคคลใดสมควรไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ 

การพิจารณาความดีความชอบเปนไปอยางบริสุทธ์ิยุติธรรมเสริมสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานของขาราชการครูและ

บุคลากรในโรงเรียนและยงัสงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงานใหดียิง่ข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุทัย หิรัญโต (2551: 54) 

กลาววา “การบริหารงานบุคคล” คือ การปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือตัวเจาหนาที่ในองคการนับตั้งแตการสรรหาคน

เขางาน การคัดเลือกการบรรจุ แตงตั้ง การโอน การยาย การฝกอบรม การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนข้ัน

เงินเดือน การปกครองบังคับบัญชา การดำเนินการทางวินัย การใหพนจากงานและการจายเงินบำเหน็จบำนาญเมื่อออก

จากงานไปแลว การบริหารงานดังกลาวเพื่อจะใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถและนำไปใชในการปฏิบัติงานรองลงมา 

คือ การพิจารณาความดีความชอบบุคลากรพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏอยางเปนธรรม การจัดเก็บทะเบียนประวัติ

บุคลากรดวยระบบคอมพิวเตอรการจัดคณะกรรมการติดตามการทำงานของบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาความดี

ความชอบตามลำดับ สวนขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับต่ำที่สุด คือ การใหบุคลากรมีสวนรวมในการพิจารณาความดี

ความชอบ ดวยเหตุผลคือ ไมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีระบบท่ีเปนแบบแผนใชในหนวยงานและบุคลากรไมมีสวน

รวมในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร เปนไปอยางไมบริสุทธิ์ ขาดความยุติธรรมไมมีการเสริมสรางขวัญและ

กำลังใจในการทำงานของบุคลากรในหนวยงานเกิดความขัดแยงและมีการแบงพรรคแบงพวกในหนวยงาน ซึ ่งอันน้ี

เนื่องมาจาก โรงเรียนไมมีการวางแผนงานและจัดระบบการทำงานสำหรับกรอบงานที่จะประเมินผลงานของบุคคลใน

หนวยงาน 

1.8 ดานการจัดใหบุคคลปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการบริหารงานอยูในโรงเรียน ระดับมาก 

ดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ การเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมารวมดวยเหตุผลที่วา โรงเรียนมีการ

ประเมินสภาพการบริหารงานในโรงเรียนโดยการแตงตั้งคณะกรรมการรับเรือ่งรองทุกขของราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกและกำลังใจใหกับขาราชการครู เอื้อประโยชนมีความยุติธรรมในการปฏิบัติ

ราชการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับขาราชการครู ใหมีความสุขในการปฏิบัติราชการและเชิญ

คณะกรรมการสถานศึกษามารวมประเมินสภาพการบริหารงานสถานศึกษาอยางมีระบบและตอเนื่อง ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของขาราชการในหนวยงานทำใหบุคลากรในหนวยงานรับรูการปฏิบัติงานของตนเอง มีความสามารถที่จะ

ปฏิบัติงานดวยความขยันขันแข็ง มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีความกระตือรือรนเพ่ือทำงานให

บรรลุวัตถุประสงคขององคการซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจรรยาภรณ พานิชเจริญนาม (2554: 24) มีความเห็นวาการ

บริหารงานบุคคลเปนระบบและกระบวนการในการที่จะนำทรัพยากรมนุษยมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด เริ่มตั้งแตการ

กำหนดนโยบายการวางแผน การแสวงหาบุคลากรท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา และการพัฒนาใหบุคลากรไดมี

ความรูความสามารถเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอำนวยความสะดวกและใหบำเหน็จบำนาญ

เมื่อเขาพนจากงานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสนห ผดุงญาติ (2555: 48) เห็นวา การบริหารงานบุคคล หมายถึง การ

บริหารหรือการจัดการงานในดานที่เกี ่ยวกับตัวบุคคลผูปฏิบัติงานในองคการใดองคการหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

เลือกสรรผูที่มีความสามารถเขามาทำงานใหมีจำนวนเพียงพอ เพื่อใหการใชกำลังคนเกิดประโยชนเต็มที่เพื่อรักษากำลัง

แรงงาน บำรุงและสงเสริมสมรรถภาพและกำลังใจของผูปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดดีมีประสิทธิภาพ และ

บรรลุผลสำเร็จสมความมุงหมายขององคการ รองลงมาการแตงตั้งคณะกรรมการรับเรื่องรองทุกข ขอท่ีมีความคิดเห็นต่ำสุด

คือ การแตงตั้งคณะกรรมการรับเรื่องรองทุกข ดวยเหตุผล คือ สถานศึกษาไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการรับเรื่องรองทุกข

ของบุคลากรในโรงเรียน ตลอดทั้งไมมีการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน ในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ

เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
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ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเครือขายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ครั้งน้ี ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกตใช 

1.1 ควรมีการสงเสริมเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและความสามารถอยางตอเน่ืองตอไป 

1.2 ควรมีการสำรวจความสามารถตามถนัดของบุคลากรเพื่อเปนการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคคลท่ี

ดำรงตำแหนงในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพ 

1.3 ควรสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาและนำไปศึกษาดูงานอยางทั่วถึงชวยพัฒนาทักษะอัน

จำเปนสำหรับการทำงานของบุคคลสงเสริมใหบุคคลพัฒนาความสามารถของตนเองมากยิ่งข้ึน 

 2. ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนเพื่อปรับปรุงความสามารถในการปฏบิัติงานของ

บุคคล 

2.2 ควรมีการศึกษาขวัญและกำลังใจของครูในโรงเรียนเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเปนประโยชนตอการ

เรียนการสอนในสถานศึกษา 

 2.3 ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานของบุคคลในโรงเรียนใหมีความมั่นคงในตำแหนงของ

บุคคลควบคุมการทำงานของบุคลากร 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) ศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (2) เปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

การวิจัยในครั้งนี้เปนวิจัยแบบสำรวจ ประชากรประกอบดวยครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 72 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,953 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใชวิธีสุมโดยใชตาราง เครจซี่และมอรแกน 

จำนวน 321 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 45 

ขอซึ่งคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง .37 -.66 และคาความเช่ือมั่นแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ .88 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูลโดยหาคาความถี่ คารอยละ คะแนนเฉลี่ย (x�) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบคาที (t-test) และการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัย พบวา (1) ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำแนก

ตามประสบการณในการทำงานโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจำแนกตาม

ขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ: ภาวะผูนำทางวิชาการ 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research are two-folds: (1) to study the academic leadership of school 

administrators under Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 1 (2) to compare the academic 

leadership of school administrators under Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 1  

This research is a survey research. The population consisted of teachers in72 schools under 

Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 1, totaling 1,953 people. Sample size was 

determined by Kraejcy & Morgan’s Table, consisting of 321 teachers in schools under Samut Prakan 

Primary Educational Service Area Office 1. 

Research tools are Rating scale questionnaire,5 levels, 45 items in which the power to classify 

between .37 -.66 and the confidence value of the whole questionnaire equal to .88. The statistics used 
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for data analysis were frequency, percentage, mean standard deviation (SD), t-test, and one-way ANOVA 

analysis. 

Major Findings: (1) Academic leadership of school administrators in Samut Prakan Province 

affiliated with Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 1, overall and in each aspect at high 

level (2) results of comparison of academic leadership of school administrators under the Samut Prakan 

Primary Educational Service Area Office 1 classified by work experience the overall and individual aspects 

differed significantly at the .05 and classified by overall school size and by side were statistically 

significant difference at the .05 level. 

Keywords: Academic leadership of school administrator 

 

บทนำ 

 กระทรวงศึกษาธิการมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสรางโอกาสทางการศึกษาใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต 

เพื่อใหคนไทยทุกกลุมทุกวัยมีคุณภาพมีความพรอมทั้งทางรางกายจิตใจ สติปญญา มีจิตสำนึกของความเปนไทย มีความ

เปนพลเมืองที่ดีตระหนักและรูคุณคาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและ

ตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาประเทศ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555: น. 13) สถานศึกษาจึงมีภารกิจที่จะตองจัด

การศึกษาใหไดมาตรฐาน ใหนักเรียนมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ การที่จะทำใหโรงเรียนมีคุณภาพตองอาศัยการ

บริหารงานดานตาง ๆ ในโรงเรียน โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการถือเปนงานหลักของโรงเรียน มีความสำคัญอยางยิ่งตอ

การจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว จะเห็นวาคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเดนชัด เมื่อการบริหารงาน

วิชาการประสบผลสำเร็จ และการที่จะทำใหสถานศึกษา มีความเขมแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน

และมีคุณภาพ พิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสตูรการจดัการเรียน

การสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา และเกี ่ยวของกับผู บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา  

(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553: น. 1) งานวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมาก

ที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญทำใหสถานศึกษา มีความเขมแข็งใน

การบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปจจัยเกื้อหนุนการ

พัฒนาคุณ ภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่นไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: น. 53) ดังนั้น การ

บริหารงานวิชาการเปนหัวใจของการบริหารสถานศึกษาจึงอยูท่ีงานวิชาการ ประกอบดวย งานดานหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน การจัดบุคลากรที่เกี่ยวของ การจัดสิ่งสงเสริมดานวิชาการ รวมถึงงานดานการวัดและประเมินผล ขั้นตอน

การดำเนินงานดานวิชาการ จะมีข้ันวางแผนงานดานวิชาการ ข้ันจัดการและดำเนินการ และข้ันสงเสริมและติดตามผลดาน

วิชาการ หลักการบริหารงานดานวิชาการ คือ หลักแหงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553: น. 7) 

สถานศึกษาที่จะประสบความสำเรจ็มักจะมีผูบริหารที่มีความสามารถในการนำบทบาทของผูบริหารสถานศกึษา

คือผูอานวยความสะดวก (Fascinator) เปนผูนำ (Leader) เปนผูสนับสนุน (Supporter) และเปนผูนำนวัตกรรม (Innovation) 

เขามาสูสถานศึกษาและเปนผูผลักดันการปฏิรูปการศึกษาใหกาวหนา โดยเฉพาะในสวนการจัดการเรียนการสอนน้ัน

จำเปนตองอาศัยผูนำที่มีความ รอบรูทางดานวิชาการ ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนำทางวิชาการยอม

สามารถบริหารปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมวิชาการใหไดผลดียิ่งขึ้น จะกอใหเกิดสภาพที่เอื้อตอการทำงานของครูชวยทำ

ใหคุณภาพการสอนของครูดีขึ้นซึ่งจะสงผลตอคุณภาพนักเรียนในที่สุด (วีรยุทธ ชาตะกาญจน; 2551, น. 59) ผูบริหาร
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สถานศึกษาเปนบุคคลที่มีความสำคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะเปนบุคคลท่ีมีภาวะผูนำทางวิชาการและเปนผูนำที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม และจิตอาสา มีความพรอมท่ีจะนำการศึกษาสูการเปลี่ยนแปลงไดมากท่ีสุด (สถาบันพัฒนาความกาวหนา, 2553: 

น. 187) 

จากสภาพปญหาที ่กลาวมาขางตน ผู ว ิจัยจึงมีความสนใจที ่จะศึกษาภาวะผู นำทางวิชาการของผู บริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อนำผลของการวิจัยไปใช

ประโยชนในการพัฒนาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 อันจะนำไปสูการปรับปรุงการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 

2.เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยกำหนดขอบเขตของการวิจัยตามกรอบแนวคิดของฮอลลิงเจอรและเมอฟ 

(Hallinger & Murphy) ซึ่งไดเสนอองคประกอบของพฤติกรรมความเปนผูนำทางวิชาการ หรือภาวะผูนำทางวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนไว 11 ดาน คือ 1) ดานการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน 2) ดานการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน 3) 

ดานการนิเทศและประเมินผลดานการสอน 4) ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร 5) ดานการตรวจสอบความกาวหนา

ของนักเรียน 6) ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน 7) ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียน 8) ดานการจัดใหมีสิ่งจงูใจ

ใหกับครู 9) ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 10) ดานการพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐานดานวิชาการ 11) ดานการ

จัดใหมีสงเสริมสภาพการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. ดานประสบการณการทำงาน 

1.1 นอย (ต่ำกวา 10 ป) 

1.2 มาก (ตั้งแต 10 ป ข้ึนไป)  

2. ขนาดโรงเรียน 

2.1 ขนาดเล็ก 

2.2 ขนาดกลาง 

2.3 ขนาดใหญ 

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

1. ดานการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน 

2. ดานการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน 

3. ดานการนิเทศและประเมินผลดานการสอน  

4. ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร 

5. ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน  

6. ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน  

7. ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียน  

8. ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู  

9. ดานการสงเสรมิใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 

10. ดานการพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐานดานวิชาการ 

11. ดานการจัดใหมสีงเสริมสภาพการเรยีนรู 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนในจังหวัดสมุทรปราการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 1,953 คน 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้เปนครูผู สอนในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปการศึกษา 2563 โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซีและมอรแกน ไดกลุม

ตัวอยางท้ังสิ้น 321 คน จากน้ันทำการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified random sampling) ตามขนาดโรงเรียน 

3. เครื่องมือที่ใชในวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 รูปแบบของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับของลเิคอรท 

(Likert’s type) แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

จำแนกตามประสบการณในการทำงาน และขนาดโรงเรียนจำนวน 2 ขอ 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มี 11 ดานคือ 1) ดานการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน 2) ดานการสื่อสารเปาหมายของ

โรงเรียน 3) ดานการนิเทศและประเมินผลดานการสอน 4) ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร 5) ดานการตรวจสอบ

ความกาวหนาของนักเรียน 6) ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน 7) ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียน 8)ดานการ

จัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู 9) ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 10) ดานการพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐาน 11) ดาน

การจัดใหมีสงเสริมสภาพการเรียนรู จำนวน 45 ขอ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 

ระดับของลิเคอรท (Likert’s type)  

 4. หาคุณภาพเครื่องมือโดยนำแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) 

โดยวิธีหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (Index ofitem-objective congruence: IOC) ท่ีมีคาตั้งแต.67 

ขึ้นไป แลวนำขอมูลที่ไดจากการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (Index 

of item-objective congruence: IOC) นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับครูผูสอนในจังหวัดสมุทรปราการสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จำนวน 50 คน เพ่ือหาคุณภาพเครือ่งมือ วิเคราะหหาคาอำนาจจำแนกรายขอ โดย

ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) นำแบบสอบถามมาหาคา

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) 

ไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ .88 แสดงวาเครื่องมือมีคุณภาพอยูในเกณฑท่ียอมรับได 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณจากแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาแตละฉบับนำแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาใหคะแนนตามน้ำหนัก

คะแนนแตละขอ และบันทึกขอมูลลงคอมพิวเตอรเพ่ือวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ 

2. ทำการวิเคราะห แลวนำผลวิเคราะหไปแปรผล ตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการศึกษาวิจัย การแปลความหมาย

ของคะแนน โดยใชคาคะแนนเฉลี่ย ของคะแนนเปนตัวช้ีวัดโดยกำหนดเกณฑท่ีใชในการวิเคราะหตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด 

(2545 , หนา163 ) มีดังน้ี 

คาคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5 .00 หมายถึง ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4 .50 หมายถึง ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก  

คาคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3 .50 หมายถึง ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

คาคะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2 .50 หมายถึง ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย 
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คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 -1 .50 หมายถึง ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยทีสุด 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. การศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 

เขต 1 โดยใชสถิติพ้ืนฐานไดแก คะแนนเฉลี่ย (x�) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

2. การเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 จำแนกตามประสบการณในการทำงานสถิติท่ีใช คือ การทดสอบคาที (t-Test) 

3. การเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความ

แตกตางอยางมีนัยสำคัญทำการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Sheffe’s method) 

 

ผลการวิจัย 

 1. พบวา ครูผูสอนในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ที่ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการทำงานมาก จำนวน 192 คนคิดเปนรอยละ 59.81 มีประสบการณในการทำงานนอย 

จำนวน 129 คน คิดเปนรอยละ 40.19และจำแนกตามขนาดโรงเรยีนเปนขนาดใหญ จำนวน 183 คน คิดเปนรอยละ57.00 รองลงมา 

คือ โรงเรียนขนาดกลางจำนวน102 คน คิดเปนรอยละ 31.77 และโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดเล็ก จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 

11.23  

 2. ภาวะผูนำทางวิขาการ ของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับมากไปนอยไดดงัน้ี ดานการประสานงานการ

ใชหลักสูตร (�̅�𝑥 =4.32) ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียน (�̅�𝑥 =4.30) ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ (�̅�𝑥 =4.28) 

ดานการจัดใหมีสิ่งเสริมสภาพการเรียนรู (�̅�𝑥 =4.27) ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน (�̅�𝑥 =4.26) ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจ

ใหกับครู (�̅�𝑥 =4.24) ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน (�̅�𝑥 =4.19) ดานการพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐานดาน

วิชาการ (�̅�𝑥 =4.19) ดานการนิเทศและประเมนิผลการสอน (�̅�𝑥 =4.16) ดานการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน (�̅�𝑥 =4.15) และ

ดานการสือ่สารเปาหมายของโรงเรียน (�̅�𝑥 =4.01)  

 3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของภาวะผูนำทางวิชาการ ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 สรุปไดดังน้ี 

3.1จำแนกตามประสบการณในการทำงาน และขนาดโรงเรียน พบวาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน

จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จำแนกตามประสบการณในการทำงาน

โดยรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.2 จำแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 

อภิปรายผล ดังน้ี 
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 1. ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของประเสริฐ เนียมแกว (2555) ได

ศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช พบวาภาวะ

ผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชโดยภาพรวมอยูในระดับ

มากทุกดาน 

 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการ ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต 1 จำแนก ดังน้ี 

2.1 จำแนกตามประสบการณในการทำงาน โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 

ระดับ .05 ทั้งเปนเพราะ ประสบการณในการทำงาน เปนตัวแปรที่สำคัญสงผลตอการบริหารงานวิชาการทั้งนี้เนื่องจากผูที่มี

ประสบการณการปฏิบัติงานมาก จะสามารถดำเนินงานและการแกปญหาเกี่ยวกับงานวิชาการไดอยางประสิทธิภาพมากกวาผูที่มี

ประสบการณปฏิบัติงานนอยสอดคลองกับการศึกษาของสุรพงศ อ๊ึงโพธ์ิ (2562) ซึ่งไดศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ

สงเสริมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 พบวา

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสรมิการเรยีนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรีเขต 10 จำแนกตามประสบการณในการทำงานในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนับสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2.2 จำแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ี ขนาดของ

โรงเรียนมีความสำคัญ และเปนตัวแปรหลักในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เนื่องจากขนาดของโรงเรียนนอกจากมีความ

แตกตางในเรื่องจำนวนนักเรียนแลวจำนวนบุคลากรก็มีความแตกตางกัน ความพรอมในดายปจจัยตาง ๆ ก็มีความตางกัน ไดสงผล

ตอการบริหารงานวิชาการ เพราะโรงเรียนขนาดใหญมีโครงสรางที่ซับซอนมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กสอดคลองกับ

งานวิจัยของอัญชัน แซเตียว (2552) ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการแกปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษา อำเภอวังน้ำเย็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงาน

วิชาการ โดยการแยกตามขนาดของโรงเรยีน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลองกับการศึกษาของสมใจ ไชย

โกฏิ (2553) ไดศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอำเภอสอยดาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำแนกตามขนาดของโรงเรยีน โดยรวมปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาในครั้งน้ีมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาเปาหมายของโรงเรียน เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานดานวิชาการของโรงเรียนในทุก

ชวงช้ัน และควรกำหนดเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน โดยใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวม 

2. ผูบริหารสถานศึกษาควรสื่อสารใหบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของกับโรงเรียน เชน ครู นักเรียน และผูปกครองรับทราบ

แนวปฏิบัติ หรือเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน และควรจัดทำโปสเตอรหรือปายประกาศท่ีแสดงใหเห็นถึงการใหความสำคญัแก

งานดานวิชาการของโรงเรียน 

3. ผูบริหารสถานศึกษาควรบันทึกการนิเทศเพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูวาสอดคลองกับเปาหมายดาน

วิชาการของโรงเรียน และควรช้ีใหเห็นถึงจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาในการสอนของครูเมื่อมีการประชุมหลังสังเกตการสอน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักร 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุร ีเขต 2 (2) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบรหิาร

สถานศึกษากลุมพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ และ

ประสบการณทำงาน 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ กลุมตัวอยางประกอบดวยครูผูสอนกลุมพระยาจักรสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 97 คน ไดมาโดยการเทียบตารางของเครจซี่และมอรแกนเครื่องมือที่ใช

เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบคาที และคาเอฟ  

ผลการวิจัย พบวา (1) ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจาก

มากไปหานอย คือดานการสรางบรรยากาศองคกรนวัตกรรม รองลงมาคือดานการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลงและดานท่ีมี

คาเฉลี ่ยนอยที ่ส ุด คือ ดานการบริหารความเสี ่ยงตามลำดับ (2) การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศและ

ประสบการณทำงานของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 2 โดยรวมและรายดานพบวาไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการคิดสรางสรรค มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

คำสำคัญ: ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมผูบรหิารสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research were: (1) to study Innovative leadership of administrators in Prayajuk 

school group under. Suphanburi Primary Educational Service Area 2; (2) to compare the Innovative 

leadership of administrators in Prayajuk school group under. Suphanburi Primary Educational Service Area 

2, classified by gender and work experience. 

The sample group consisted of 97 teachers of Phraya Chak group under the Office of Suphanburi 

Primary Educational Service Area 2. As the tables of Crazy & Morgan. The instrument used was a 5-level 

estimation scale questionnaire. Frequency the ststistic used: Percentage, Mean, Standard Deviation. t-

test and F-tests 
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The results of the research were. (1) Innovative leadership of administrators in Prayajuk school 

group under Suphanburi Primary Educational Service Area 2 in all aspects were at high level. When 

considering each aspect; in descending order: create an innovative corporate atmosphere. Followed by 

change vision and the aspect with the least average was risk management, respectively; (2) Comparison of 

difference gender and work experience of Phrayajuk school administrators under the Office of Suphanburi 

Primary Educational Service Area 2 in overall was not different difference. And when considering each 

aspect, found that creativity There was a statistically significant difference at the .01 level. 

Keywords: Innovative leadership, School Administrato 

 

บทนำ 

การกาวยางเขาสูศตวรรษที่ 21 เกิดการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นอยางมากมายในยุคไทยแลนด 4.0 ในองคกร

จำเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารจะตองใชท้ังเทคนิคในการบริหารจัดการ (Management) และความเปนผูนำ (Leadership) เพ่ือ

นำพาองคกรสูความสำเร็จ ดังนั้น การพัฒนาภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมจึงมีความสำคัญ และเปนเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูด

กันอยูเปนประจำ รวมถึงมีการคนควาหาวิธีการเพ่ือพัฒนา "ผูนำเชิงนวัตกรรม "(Innovative Leadership) ในรูปแบบใหม 

ๆ ตลอดเวลา นักการศึกษาไดแสดงเรือ่งราวเกี่ยวกับงานศึกษาวิจัยที่ 'สลิงชอท' ไดทำงานรวมกับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มี

ช่ือเสียงแหงหน่ึง ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาผูนำเชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership) โดยงานวิจัยช้ินน้ีทำการศึกษา

วา ปจจัยอะไรที่จะชวยใหผูนำเกิดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใหม ๆ ได โดยวิธีการวิจัยนอกจากศึกษาคนควาจาก

ทฤษฎีดานภาวะผูนำ(Leadership) และนวัตกรรม (Innovation) แลว ยังเก็บขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ (Literature 

Review) และสัมภาษณผูบริหารระดับสูง ทั้งจากภาครัฐและเอกชนอีกจำนวนหนึ่ง ทำใหไดพบขอมูลที่นาสนใจ ไดแก 1)

สิ่งจำเปนสำหรับผูนำคนไทยท่ีแตกตางจากผูนำตางชาติในการสรางนวัตกรรม คือ การเปดชองใหความคิดสรางสรรค หรือ 

ไอเดียใหม ๆ จากพนักงานระดับลางไหลลื่นขึ้นมาถึงขางบนได 2) ความคิดริเริ่มสรางสรรคมากกวา 80% เกิดมาจาก

พนักงานระดับปฏิบัติการ 3) องคกรตองโปรโมตความลมเหลว ไมใชชื่นชมแต (อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา, 2562:1) อยางไรก็

ตาม ไดมีผูเชี่ยวชาญดานภาวะผูนำหลายทานพูดถงึกระบวนการพัฒนาภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมไวอยางเปนขั้นเปนตอนวา 

ตองเริ่มจาก 1) การนำสูการเรียนรู (Leading to Learn) เปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม ใน

งานที่มุงเนนการเปดใจยอมรับแนวคิด 2) การนำสูการคิด (Leading to Think) การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานอื่นจะ

ทำใหไดแนวคิดและวิธีการทำงานใหมและการนำมาประยุกตใชที่ไดผลลัพธที่ดีนั้น จำเปนจะตองนำผลของการเรียนรู ท่ี

ไดมาวิเคราะหความเหมือนและความตาง เพื่อใหเหมาะสมกับบริบทของแตละองคกร ผูบริหารจะตองคิดอยางมีวิสยัทศัน 

3) การนำสูการเปลี่ยนแปลง (Leading to Change) การเปลี่ยนแปลงที่ดีตองเริ่มจากกระบวนการปรับทัศนคติเชิงบวก 

เพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีทิศทางการทำงานรวมกันผานการสื่อสารเชิงสรางสรรค ผูบริหารมีบทบาทในการโนมนาวและเจรจา 

เพื่อใหทุกคนเขาใจตรงกันวา การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นสงผลกระทบเชิงบวกตอบุคลากรอยางไร 4) การนำสูการ

สรางสรรคนวัตกรรม (Leading to Innovate) เมื่อบุคลากรภายในตระหนักถึงประโยชนของการเปลี่ยนแปลงแลวผูบริหาร

จะตองสนับสนุนปจจัยที่สงเสริมตอการเรียนรูเชิงนวัตกรรม เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรูออนไลน สื่อและ

อุปกรณ เปนตนเรื่องของการพัฒนา ทุกคนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองใหเปนผูนำดานนวัตกรรมได แตตองไม

หลงลืมภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงการคนหาสิ่งดี ๆ ท่ีรายลอมอยูรอบตัวเรา (อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา, 2562: 2) 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา จึงทําใหผูวิจัยในฐานะครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความสนใจและตองการศึกษาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษา

กลุมพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศและประสบการณใน
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การทำงานเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารโรงเรียนซึ่งจะสงผลตอการ

บริหารการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ

การศึกษาไทยในระดับสากล เพ่ือพัฒนาผูเรียนท่ีเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนโมเดล ไทยแลนด 4.0 ตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ และประสบการณทำงาน  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษา โดยผูวิจัยใชหลักการและแนวคิดท่ี

เก่ียวของกับภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม ของ พิทักษ ทิพยวารี (2558) นำมาประยุกตปรับปรุงใหเขากับบริบทของกลุมพระยา

จักร ตามภาพท่ี 1 ดังน้ี 

 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 - ชาย 

 - หญิง 

2.ประสบการณทำงาน 

 - ต่ำกวา 5 ป 

 - ตั้งแต 6-10 ป 

 - มากกวา 11 ปข้ึนไป 

 ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระ

ยาจักรสังกัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 คือ 

1. ดานการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลง 

2. ดานการทํางานเปนทีมและมสีวนรวม 

3. ดานการคิดสรางสรรค  

4. ดานการบริหารความเสีย่ง 

5. ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6. ดานการสรางบรรยากาศองคกรนวัตกรรม 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนกลุมพระยาจักรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 129 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ ไดแก ครูผูสอนกลุมพระยาจักรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 97 คน ไดมาโดยการเปดตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejice and 

Mogan, 1970 pp. 607-608) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามซึ่งไดพัฒนามาจากแบบสอบถามของ Liket ซึ่งแบบสอบถาม

แบงเปน 3ตอนดังน้ี 
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 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ และประสบการณทำงาน มี

ลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ (Check list)  

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปเก่ียวกับ ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุม

พระยาจักร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale)โดยจำแนกเปน6ดาน คือ 1. ดานการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลง 2. ดานการทํางานเปนทีมและมีสวนรวม 

3. ดานการคิดสรางสรรค 4. ดานการบริหารความเสี่ยง 5. ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6. ดานการ

สรางบรรยากาศองคกรนวัตกรรม 

ตอนท่ี 3การเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักร สงักัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ และประสบการณทำงาน 

แบบสอบถาม มีการตรวจสอบเพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) หรือความสอดคลองระหวาง

ขอคำถามที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทเฉพาะที่กำหนดไว โดยใชวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ

คำถามกับวัตถุประสงค (IOC) ของแบบสอบถาม ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จำนวน 3 ทานโดยคัดเลือก

ขอคำถามที่มีคาเฉลี่ยตัง้แต 0.67 ทุกขอคำถาม นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

คือผูบริหารโรงเรียนกลุมโภคาราม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 30 คน เพ่ือ

หาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือทั้งฉบับ โดยใชวิธีการของครอนบารค (Cronbach) ไดคาความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ r =0.67-1.00 และนำมาหาคาอำนาจจำแนกรายขอ ดวยวิธีการ

การหาคาสัมประสิทธิ์อยางงาย แลวนำมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.98 ผลการวิเคราะหในกระบวนการน้ี

ไดคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาอยูในระดับท่ียอมรับไดนำไปจัดพิมพเปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา โดยใชความถ่ี 

(Frequence) และคารอยละ (Percentage) เสนอในรูปแบบตารางประกอบดวยคำบรรยาย 

 2. วิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ย (Χ )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เปนรายดานและ

โดยภาพรวม เสนอในรูปแบบตาราง 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2โดยใชคาt-test แบบ Independent 

 4. วิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2จำแนกตามประสบการณทำงาน โดยใชคา One-way ANOVA analysis of 

variance ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จึงนำคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูใชการทดสอบโดยวิธีเชพ

เฟ (Scheffe’s Method) การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยครั้งน้ีวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 

 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี 

 1. ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุ มพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหา

นอย คือดานการสรางบรรยากาศองคกรนวัตกรรม ดานการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลงดานการทํางานเปนทีมและมีสวน
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รวมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดานการคิดสรางสรรคและดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการ

บริหารความเสี่ยงตามลำดับ 

 2. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับระดับความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานพบวา

เพศชายมากกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการคิดสรางสรรค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 3. การเปรียบเทียบรายคูวิธีการของเชฟเฟ ระหวางประสบการณทำงานกับระดับความคิดเห็นภาวะผูนําเชิง

นวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

โดยรวมและรายดาน พบวาดานการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลง และดานการทํางานเปนทีมและมีสวนรวม ความแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 

 4. การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ ตามประสบการณทำงานกับภาวะ

ผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  

เขต 2 ดานการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลงท่ีมีประสบการณทำงานต่ำกวา 5 ปและตั้งแต 6-10 ป มีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 

 5. การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ ตามประสบการณทำงานกับภาวะ

ผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

2ดานการทํางานเปนทีมและมีสวนรวมที่มีประสบการณทำงานตั้งแต 6-10 ปและมากกวา 11 ปขึ้นไป มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 มีบางประเด็นท่ีตองทำความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

 1. ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุ มพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหา

นอย คือดานการสรางบรรยากาศองคกรนวัตกรรม ดานการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลงดานการทํางานเปนทีมและมีสวน

รวมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดานการคิดสรางสรรคตามลำดับและดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

คือ ดานการบริหารความเสี่ยง 

 ผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดย

เรียงลำดับจากมากไปหานอย คือดานการสรางบรรยากาศองคกรนวัตกรรมรองลงมาคือดานการมีวิสัยทัศนการ

เปลี่ยนแปลงดานการทํางานเปนทีมและมีสวนรวมแสดงวาผูบริหารโรงเรียนกลุมพระยาจักร ตองการสรางวัฒนธรรม

องคกรใหนาอยูอยางมีความสุข ซึ่งเนนไปทางการสรางบรรยากาศองคกรนวัตกรรม โดยใหครูผูสอนในกลุมพระยาจักร 

ทำงานอยางมีความสบายใจ ถือไดวาผูบริหารโรงเรียนของกลุมพระยาจักรมีวิสัยทัศน ใชหลักการบริหารที่สามารถทำให

บรรยากาศในโรงเรียนนาดู นาอยู นาเรียนนอกจากนี้ยังเปดวิสัยทัศนในการเปลี่ยนแปลง กลาตัดสินใจ กลาทำใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของเพ็ญนภา ศรีภูธร (2562: บทคัดยอ) การศึกษาภาวะผูนำเชิง

สรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง 

 2. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับระดับความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานพบวา
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เพศชายมากกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการคิดสรางสรรค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวาการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับระดับความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม

ของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและ

รายดานพบวาเพศชายมากกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการคิดสรางสรรค มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 สวนดานอื่นๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงวา ดานการคิด

สรางสรรค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ตองมีปจจัยท่ีสำคัญท่ีทำใหเกิดความแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจขึ้นอยูกับ ความสามารถในการคิดริเริ่ม คิดสิ่งใหม ๆ หลากหลายรูปแบบ หลาย

แงมุม คิดนอกกรอบ สรางทางเลือกใหมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา และขับเคลื่อนการดําเนินงาน มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคนําสิ่งใหม ๆ หรือสรางนวัตกรรมใหมมาใช ในการบริหารและสงเสริมการศึกษาคนควาของผูเรียนโดยอาศัย

เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย มีการสํารวจหาขอมูลสารสนเทศเพื่อใชประกอบการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

สามารถนําแนวคิด แบบเดิมมาพัฒนาตอ-ยอดใหเกิดการสรางสรรคสิ่งใหมที่มีคุณคา สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร คิด

สรางสรรคพัฒนางานใหม ๆ เพื่อใหเกิดนวัตกรรม ตลอดจนสนับสนุนสภาพการณที่กอใหเกิด ความคิดสรางสรรค เชน ให

บุคลากรเสนอความคิดแลวนํามาปฏิบัติ รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากร มีอิสระดานความคิดในการวางแผนการทํางาน 

สนับสนุนใหประยุกตใชวิธีการใหม ๆ ตามบริบท ขององคกร และสามารถรวบรวมขอคิดเห็นมุมมองตาง ๆ นํามาเปน

ประโยชนเพื่อสรางแนวความคิดใหม ๆ ในการขับเคลื่อนใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมดานอื่นๆ แตกตางกันอยางไมมี

นัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของรัษฎากรอัครจันทร (2560) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนำเชิง

สรางสรรคของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนำเชิงสรางสรรคของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีภาวะผูนํา โดยรวมอยูในระดับมาก 

 3. การเปรียบเทียบรายคูวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s) ระหวางประสบการณทำงานกับระดับความคิดเห็นภาวะ

ผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

2 โดยรวมและรายดาน พบวาดานการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลง และดานการทํางานเปนทีมและมีสวนรวม ความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 

 ผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวาการเปรียบเทียบรายคูวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s) ระหวางประสบการณทำงานกับ

ระดับความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2โดยรวมและรายดาน พบวาดานการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลง และดานการทํางานเปนทีม

และมีสวนรวม ความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ประสบการณทำงานกับระดับ

ความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมพระยาจักร สงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ เปนประโยชนตอการนำผลการวิจัยไปใช เพื่อจะไดนำมาเปนแนวทางในภาวะผูนําเชิง

นวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2ซึ่ง

ผูวิจัยไดนำเสนอขอเสนอแนะ 2 ประการ คือ ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช และขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

ดังน้ี 
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ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

 1. จากผลการวิจัยที่คนพบจะเห็นไดวาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของผูบริหารสถานศึกษากลุมพระยาจักรสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมผูบริหารโรงเรียนไดใหความสำคัญตอการบริหารงาน

ของโรงเรียนในกลุมพระยาจักร ตามกรอบงานวิจัยทั้ง 6 ดาน คือ 1) ดานการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลง 2) ดานการ

ทํางานเปนทีมและมีสวนรวม 3) ดานการคิดสรางสรรค 4) ดานการบริหารความเสี่ยง 5) ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และ 6) ดานการสรางบรรยากาศองคกรนวัตกรรมอยางเต็มท่ีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. ผลการวิจัยในสิ่งที่เปนประโยชนตอการบริหารหารงานโรงเรียนในกลุมพระยาจักรหนวยงานตนสังกัดควร

นำไปประชาสัมพันธ และใหโรงเรียนนำไปประยุกตใชกับสภาพบริบทของแตละโรงเรียน 

 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 จากผลการวิจัยที่คนพบวาการบริหารงานโรงเรียนในกลุมพระยาจักร และมีขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้ง

ตอไปตามลำดับดังน้ี 

1. ภาวะผู นําเชิงนวัตกรรมของผู บริหารสถานศึกษากลุ มพระยาจักรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ท้ัง 6 ดาน ควรมีการวิจัยใชตัวแปรอ่ืน หรือเปรียบเทียบกับกลุมโรงเรียนใกลเคียงท่ีมีขนาด

เดียวกันเพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลาย 

2. ควรวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึก 

 3. ควรมีการวิจัยโดยใชตัวแปรแฝงพหุ ใชการวิเคราะหองคประกอบ หรือการใชการวิเคราะหเชิงยืนยัน เปนตน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี ้มี วัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื ่อศึกษาระดับปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครู

ประถมศึกษาเขตบึงกุม สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2) เพื่อเปรียบเทียบระดับปญหาการดำเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของครูประถมศึกษาเขตบึงกุม สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณการ

ทำงานคือ อายุ1-5 ป อายุ 6-10 ป และอายุ10ปขึ้นไป กลุมตัวอยางเปนครูจำนวนระดับประถมศึกษาเขตบึงกุม สังกัด

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครจำนวน 140 คน เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ ของลิเคิรทสเกล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ

ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการศึกษา พบวา (1) ปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูทั้งภาพรวมและรายดาน อยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา ดาน

ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มีปญหาในระดับนอย นอกนั ้น ดานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด ดานการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา และดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจำป ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเน่ือง แตละดานมีปญหาอยูในระดับปานกลาง (2) การเปรียบเทียบปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ของครูจำแนกตาม ประสบการณทำงาน มีปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 เมื่อเปรียบเทียบเปนราย

ดาน พบวา ดานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีระดับปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดบั 

.05 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีระดับปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดานการจัดทำ 

แผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษา มีระดับปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดานการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา มีระดับปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการตรวจสอบ

และทบทวนคุณภาพการศึกษา มีระดับปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด มีระดับปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง มีระดับปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ: การประกันคณุภาพการศึกษา ครูประถมศึกษา 
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ABSTRACT 

This research contains Purpose for (1) To study the problem level of the educational quality 

assurance operation of primary school teachers in Bueng Kum District. Under the Office of Education, 

Bangkok. (2) To compare the level of problems of the educational quality assurance operation of primary 

school teachers in Bueng Kum District. Under the Office of Education, Bangkok. Classified by work experience 

is 1-5 years old, 6-10 years old and 10 years old or more. The samples were teachers in elementary level 

in Bueng Kum District. Under the Office of Bangkok Education, 140 people. The instrument used for 

collecting the data was a questionnaire which was a 5-point rating scale. The statistics used for analyzing 

the collected data were percentage, mean, standard deviation and One-Way ANOVA. 

The study results revealed that: (1) The level of the problems concerning the operation of 

educational quality assurance of primary teachers of Buengkum District under the Office of Bangkok 

Metropolis Educational Service Area was moderate in whole and in part. After item analysis, all the aspects 

included organizing school development plans emphasizing educational quality, monitoring and revising 

educational quality- the level of the problems was low. Therefore, determining the school’s educational 

standards, managing administration and information system, evaluating educational quality based on the 

required standards, operating based on the school’s development plans and reporting annual educational 

quality, developing educational quality - the level of the problems of each area was moderate. (2) The 

comparison results as classified by classified by teachers’ work experience, the teachers had different 

problems at the .05 level of significance. When comparing each side, it was found that the educational 

standards setting of educational institutions There was a statistically significant difference in the problem 

level at .05 level of management and information system organization. There was a statistically significant 

difference in the problem level at level .01 in the form of an educational institution development plan 

that focused on educational quality. There was a statistically significant difference in the problem level at 

.01 level. There was a statistically significant difference in the problem level at .05. In the field of education 

auditing and reviewing There was a statistically significant difference in the problem level of .05 in assessing 

the quality of education according to the specified standards. There was a statistically significant difference 

in the problem level at .05 level for continuing education quality improvement. There was a statistically 

significant difference in the problem level at the 0.05 level. 

Keywords: Educational Quality Assurance, Primary school teacher 

 

บทนำ 

การศึกษาเปนกระบวนการท่ีทำใหคนมีความรูและคุณสมบัติตาง ๆ ท่ีชวยใหคนน้ันอยูรอดในโลกไดเปนประโยชน

ตอตนเอง ครอบครัวและสังคมสวนรวม ดังน้ันคุณภาพการศึกษา จึงสะทอนถึงคุณภาพของคนท่ีเปนผลิตผลของการศึกษา 

ในสถานการณปจจุบันสถานศึกษาสวนใหญยังมีความเลื่อมล้ำและแตกตางกันในดานงบประมาณ คุณภาพบุคลากร หรือ

แมแตปจจัยดานผูเรียนรวมท้ังปจจัยเอ้ืออ่ืน ๆ อีกท้ังปจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาดวยตนเองมีการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเอง คุณภาพผูเรียนและคุณภาพการบริหารจัดการจึงมีความแตกตางกัน (สำนักทดสอบทาง

การศึกษา, 2554: 1)  
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สภาพการจัดการศึกษาของไทยในปจจุบันยังเปนท่ีวิพากษวิจารณกันวามีคุณภาพและมาตรฐานไมเปนท่ีพึงพอใจ

ของสังคม ระบบการศึกษายังไมดี การควบคุมมาตรฐานการศึกษายังไมดีพอ การกระจายการศึกษาไมทั่วถึงและยังไมอาจ

รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒนได ดังนั ้นการจัดการศึกษาไทยจึงตองพยายามแสวงหาแนวทางพัฒนาให

การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน ทั้งในสวนที่เปนปจจัยกระบวนการและผลผลิตเพื่อเตรียมคนใหมีคุณลักษณะ “มอง

กวาง คิดไกล ใฝดี” (บุญทิพย สุริยวงศ, 2559: 1) น่ันคือการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและคุณภาพจะตองได มาตรฐานข้ัน

ต่ำทัดเทียมกันท่ัวประเทศจากอดีตถึงปจจุบัน คุณภาพการจัดการศึกษาของไทยมีสถานศึกษาบางแหงเทาน้ันท่ีไดรับความ

นิยมจากผูปกครอง เนื่องจากเชื่อถือดานคุณภาพของแตละสถานศึกษา การจัดการศึกษาจึงตองเรงพัฒนาใหมีคุณภาพ

ทัดเทียมกัน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาใหมีความเช่ือมั่น ความศรัทธาแกผูปกครอง  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) เปนแผนท่ีช้ีกรอบทิศทางพัฒนาประเทศ

ในระยะกลางที่สอดคลองกับวิสัยทัศนระยะยาวและมีการดำเนินการตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 8 ในดานแนวคิดที่ยึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอยางเปนองครวม และใหความสำคัญกับการ

พัฒนาท่ีสมดุล ท้ังดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางระบบบริหารจัดการภายในท่ีดี

ใหเกิดข้ึนในทุกระดับ อันจะทำใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีมี “คน” เปนศูนยกลางไดอยางแทจริง (สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2545 : 2) แนวทางที่สำคัญในการดำเนินการเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ระบุไวอยาง

ชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดใหใจความสำคัญใน

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีการกำหนดสาระบัญญัติไวในหมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา มาตรา 47 บัญญัติไววา ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับ ดวยการประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 บัญญัติไววาหนวยงานตนสังกัดและ

สถานศึกษาไดมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในไดเขามาเปน

สวนหน่ึงในกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินอยางตอเน่ืองรัฐบาลใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางมาก  

เพราะการศึกษาเปนการพัฒนาคนและกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดำรงอยูอยางยั่งยืนตองอาศัย

ระบบการประกันคุณภาพเปนกลไกขับเคลื่อนดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจึงเปนสวนที่สำคัญ

ที่สุดของระบบการประกันคุณภาพ ดังที่นักพัฒนาอุตสาหกรรมหลายทาน เชน เดมิ่ง มีความเชื่อวา “คุณภาพเกิดจาก

ภายใน” (Quality comes from within) ไมใชมาจากภายนอก (รุง แกวแดง, 2544: 104) จะสงผลใหสถานศึกษามีระบบ

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการทำงานที่มีเปาหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย

นั้น จะตองมีการประกันคุณภาพภายในหรือประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงใหเปนไปตามเปาหมายอยู

ตลอดเวลา 

การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสำคัญประการหน่ึงท่ีท่ีสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให

ดำเนินไปอยางตอเนื่องปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ มีคุภาพตามมารตาฐาน ผูที่จบการศึกษาตามที่มุงหวัง ผูปกครอง 

ชุมชนและองคกร/ สถานประกอบการการที่รับชวง ผูจบการศึกษาเขาศึกษาตอหรือรับเขาทำงาน มีความมั่นใจวาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา แตละแหงมีคุณภาพไดมาตรฐานแมจะไมเทากันแตก็แตางตางกันไมมากนักนักเรียนที่จบ

การศึกษาจากสถานศึกษาทุกแหงมีความรูความสามารถ มีทักษะและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษา

กำหนด ดั้งน้ันผูเรียนจึงเปนบุคคลสำคัญท่ีสุดท่ีสถานศึกษาตองคำนึงถึงตลอดเวลาไมวาจะคิดกิจกรรมใดหรือโครงการใดก็

ตามจะตองไดรับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนท้ังโดยทางตรงและโดยทางออมนอกจากน้ีในการจัดการศึกษาจำเปนตองอาศัยการมี

สวนรวมของบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพตามที่คาดหวัง การประกันคุณภาพ

การศึกษาจึงเปนเครื่องมือท่ีมีความสำคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาในปจจุบัน (สำนักทดสอบทางการศึกษา, ม.ป.ป.) 
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จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยไดเห็นความจำเปนและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนสวน

สำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปญหาในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ของครูเขตบึงกุม ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อจำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ

การทำงานแลวจะมีปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกันหรือไมโดยคาดหวังวาผลการศึกษานาจะเปน

ขอความรูที่เปนประโยชน สามารถทำเปนแนวทางแกผูสนใจในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูประถมศึกษาเขตบึงกุม สังกัดสำนัก

การศึกษากรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูประถมศึกษาเขตบึงกุม สังกัด

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณการทำงาน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชขอบขายการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับการ

ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 3 มาตรฐาน (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2561: 7 - 16) 8 ดาน ไดแก 1) ดานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 2) ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 3) ดานการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ งเนนคุณภาพ

การศึกษา 4) ดานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 5) ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 6) ดาน

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด 7) ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจำป 8) ดานการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยแสดงดังภาพท่ี 1  

 

 ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ระดับปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครู 

เขตบึงกุม ใน 3 มาตรฐาน 8 ดาน 

1. ดานการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  

2. ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  

3. ดานการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษา  

4. ดานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

5. ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  

6. ดานการประเมินคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด  

7. ดานการรายงานคุณภาพการศกึษาประจำป 

8. ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  

สถานภาพของครู 

1. ประสบการณทำงานจำแนกเปน 

1.1 1- 5 ป 

1.2 6 – 10  

1.3 ปมากกวา 10 ป 
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การดำเนินการวิจัย 

 โดยมีครูเขตบึงกุม ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

ที่ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ 8 ดาน คือ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาที ่มุ งเนนคุณภาพการศึกษาการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานที่กำหนด การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำป การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง มีประชากรและ

กลุมตัวอยาง ไดขนาดกลุมตัวอยางมาจากตารางของ เครซี่และมอรแกน จำนวน 140 คน สวนจำนวนครูในแตละโรงเรียน

จาก 8 โรงเรียนในเขตบึงกุม ประกอบไปดวย โรงเรียนวัดนวลจันทร โรงเรียนพิชัยพัฒนา โรงเรียนวัดพิชัย โรงเรียนวัดบาง

เตย โรงเรียนคลองลำเจียก โรงเรียนคลองกุม (เสรีไทย อนุสรณ) โรงเรียนประภาสวิทยา โรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ ได

จากการเทียบสัดสวน เครื่องมือใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ  

 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปดานประสบการณการทำงานของครูประถมศึกษาเขตบึงกุม สังกัดสำนักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบงเปน 8 ดาน ตอนที่ 1: 

แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ และระดับการศึกษา ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบสำรวจ (Check list) 

ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จำนวน 140 ฉบับ และไดรับกลับคืนทั้งหมด คิดเปน

รอยละ 100 สถิติที ่ใชสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะหขอมูล หาคาเฉลี ่ยความถี่รอยละ สถานภาพทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถามสถิติพื้นฐานหาคาเฉลี่ย (x) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห F - test 

และเมื่อ พบวา มีความแตกตาง วิเคราะหความแตกตางรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ 

 

ผลการวิจัย 

1. ปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูประถมศึกษาเขตบึงกุ ม สังกัดสำนักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 ดาน ในภาพรวม ปญหาอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.58 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี

สภาพปญหาเรียงตามลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการ

รายงานคุณภาพการศึกษาประจำป ดานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ดานการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 

ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

2. ผลการเปรียบเทียบปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูประถมศึกษาเขตบึงกุม สังกัดสำนัก

การศึกษากรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณการทำงานในภาพรวม พบวา มีระดับปญหาแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายดาน พบวา ดานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี

ระดับปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีระดับปญหา

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดานการจัดทำ แผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษา มีระดับ

ปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา มีระดับปญหา

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มีระดับปญหาแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด มีระดับปญหาแตกตาง
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กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง มีระดับปญหาแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  

อภิปรายผล 

 1. จากการศึกษาปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครู เขตบึงกุม ระดับประถมศึกษา สังกัด

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งสวนมากมีประสบการณการทำงานมากกวา 10 ป จากสถานภาพของกลุมตัวอยาง

ประสบการณการทำงานท่ีใกลเคียงกัน จึงสงผลใหครูเขตบึงกุม มีปญหาการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ัง 8 ดาน โดยรวม 

มีปญหาอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะในปจจุบันครูไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องครูจึงความรูความเขาใจและ

ตระหนักดีวาการประกันคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการบริหารจัดการหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ

ของสถานศึกษา ซึ่งครูและบุคลากรทุกคนจะตองรับผิดชอบรวมกัน เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ และสรางความมั่นใจ

ใหผูรับบริการ คือนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองเปนกลไกในการใหขอมูลยอนกลับ

เพื่อสงเสริมและประเมินประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งครูที่มี

ประสบการณการทำงานนอยยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นจึงควรจัดอบรมเพ่ิม

ความรู ซึ่งสอดคลองกับ ชอผกา พวงมาเทศ (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพ

ภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม พบวา โดย

ภาพรวมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนดานการเตรียมความพรอมของบุคลากร พบวา บุคคลที่เห็นวามี

ความสำคัญในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน คือผูบริหารโรงเรียน สวนปญหาพบวา บุคลากรในสถานศึกษายังไม

เขาใจขั้นตอนการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ดานการดำเนินการวางแผน จากการศึกษาพบวา มีการจัดทำขอมูล

สารสนเทศ และนำขอมูลสารสนเทศไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดวิสัยทัศน ภารกิจและทิศทาง

ในการจัดการศึกษาและนำมาจัดเปนแผนปฏิบัติงานประจำปโดยสอดคลองกับวัตถุประสงค สวนปญหาในการดำเนินการ

วางแผน พบวา บุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของยังขาดการมีสวนรวมในการวางแผน ขอมูลท่ีนำมาใชในการวางแผนไมเพียงพอ 

 2. ผลการเปรียบเทียบปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูประถมศึกษาเขตบึงกุม สังกัดสำนัก

การศึกษากรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบประสบการณการทำงาน ในภาพรวมมีระดับปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนรายดาน พบวา ดานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด ดานการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง มีปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของเขตบึงกุม แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนน

คุณภาพการศึกษา มีปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวา ครูที่มีประสบการณการทำงานที่แตกตางกันมีปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาแตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เปนกิจกรรมตามภารกิจ

ปกติท่ีจะตองปฏิบัติอยางเปนระบบ และตองพัฒนาอยางตอเน่ือง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาถือเปนสวนหน่ึง

ของการบริหารสถานศึกษาเปนหนาที่ของทุกคนทุกฝาย จึงทำใหครูที่มีประสบการณการทำงานนานๆ ไดรับความรู ได

พัฒนาตนเองและไดแลกเปลี่ยนเรียนรูจน มีความรูความเขาใจในระบบ หลักเกณฑ และวิธีการดำเนินงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง และตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเองมากขึ้น ในทางกลับกันครูที่มีประสบการณการทำงาน

นอย อาจจะยังมีความรูความเขาใจในระบบ หลักเกณฑ และวิธีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษานอย จึงทำใหครูท่ี

มีประสบการณการทำงานที่แตกตางกันมีปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับ 

ปยวัฒน ตันถา (2560) ปญหาและแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาใน
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จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจยัพบวา 1) ปญหาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัด

นนทบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย 2) ผลการเปรียบเทียบปญหาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชน

ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดจันทบุรีจำแนกตามตำแหนงและประสบการณโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับวลัยลักษณ เพ่ิมพูนพานิช (2555) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการแกปญหาการประกันคุณ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาเพชรบูรณเขต 3 พบวา ปญหาการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณเขต 3 จำแนกตามประสบการณท งานในภาพรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช 

 1. สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรมีการใหความรูความเขาใจใหแกครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของในเรื่อง

การจัดทำสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานสูการปฏิบัติ 

 2. สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการกำกับติดตามและประเมิน เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาอยางจริงจังและตอเน่ือง 

 3. สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรจัดการใหความรูความเขาใจแกครูและบุคลากรที่เกี่ยวของในเรื่อง

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาปญหาการกำหนดมาตรการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

 2. ควรมีการศึกษาปญหาในการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เพื ่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 
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การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือกอำเภอบาง

สะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค (1) เพื ่อศึกษาการมีสวนรวมของผู ปกครองนักเรียนตอการพัฒนา

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 1 (2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน

บานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จำแนกตาม 

เพศ อายุ และระดับการศึกษา  

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรประกอบดวยผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบาง

สะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จำนวน 231 

คน กลุ มตัวอยางใชวิธีการสุ มอยางงายประกอบดวยผู ปกครองนักเรียนโรงเรียนบานชางเผือก จำนวน 115 คน 

วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้น ไดแก (1) ศึกษาปญหาการวิจัย (2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูลและ

วิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคือแบบสอบถามชนิด

ประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาตัวกลางเลขคณิต คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที 

ผลการวิจัยพบวา (1) การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก 

อำเภอบางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1โดยรวมอยูในระดับมาก (2) 

ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบาง

สะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา (2.1) ผูปกครองนักเรียนท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานชางเผือก ในภาพรวมไมแตกตางกัน (2.2) ผูปกครองนักเรียนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนา

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือกในภาพรวมไมแตกตางกัน (2.3) ผูปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีสวน

รวมในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ: การมสีวนรวมของผูปกครองนักเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) To study the participation of student parent for 

development the effectiveness of Ban Chang Phuak School, Bang Saphan Noi District under the Prachuap 

Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 1 (2) To compare the participation of student parent 
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on the development the effectiveness of Ban Chang Phuak School, Bang Saphan Noi District under the 

Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 1 classified by gender, age and education 

level. 

Research methodology was a survey research. The population, totaling 231 persons, included 

student parents of Ban Chang Phuak School, Bang Saphan Noi District, Prachuap Khiri Khan Province, 

under the Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 1. Sample, totaling 115 persons, 

obtained via simple random sampling technique comprised of student parents of Ban Chang Phuak 

school. Research procedure consist of 4 steps: (1) study research problems (2) research design (3) data 

collection and analysis data (4) research paper writing. The instrument was a 5 rating scales questionnaire. 

The statistics used for data analysis were: Percentage, Mean, Standard Deviation and hypothesis testing 

by Independent t-test. 

Major Finding: (1) The participation of student parents on development the effectiveness of Ban 

Chang Phuak School, Bang Saphan Noi District under the Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service 

Area Office 1, was at high level in overall. (2) The results of comparing the participation of student parents 

on the development effectiveness of Ban Chang Phuak School, Bang Saphan Noi District, Prachuap Khiri 

Khan province found that (2.1) students parent with difference gender had not difference of participate 

in the development effectiveness of Ban Chang Phuak School in overall. (2.2) The students parent with 

difference ages had not difference of participate in the development effectiveness of Ban Chang Phuak 

School in overall. (2.3) The students parent with difference educational levels had participate 

development on the effectiveness of Ban Chang Phuak School in overall significant at a level of 0.5. 

Keywords: Participation of Student Parent, School Effectiveness 

 

บทนำ 

 ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของผูปกครองกับโรงเรียนประถมศึกษา คือ ปจจัยเกี่ยวกับความศรัทธา 

ความไมผูกพันกับผูปกครอง การไมมีเวลา ขาดความสัมพันธกับโรงเรียนและความขัดกันของสวนบุคคลและปจจัยท่ี

เก่ียวกับบุคคล ไดแก ผูบริหาร และครูขาดความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครอง บุคลากรในฝายบริหารไมใหความสำคัญกับ

ผูมีสวนรวมผูบริหารไมอยูในโรงเรีย ในดานบทบาทของผูบริหารโรงเรียนควรนำผูปกครองเขามามสีวนเกี่ยวของในการจัด

การศึกษา (ชูชาติ พวงสมจิตร, 2540, หนา 25-27) พบวา ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญมีบทบาทในการนำผูปกครองเขามามี

สวนรวมในการจัดการศึกษาใน 4 ฝายงาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การ

บริหารทั่วไป โรงเรียนแตละแหง มีสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน และมีความพรอมไมเทาเทียมกัน อาจจะสงผลกระทบตอ

บริหารจัดการศึกษา และการมีสวนรวมของผูปกครอง ในการสนับสนุนการศึกษาจึงมีความจำเปน และเปนบทบาทท่ีสำคัญ

ของผูบริหารสถานศึกษาที่จะขอความรวมมือ และสนับสนุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาเปรียบเสมือนบานหลังที่สอง

ของลูกหลานในชุมชน เนื่องจากชุมชนไทยมี 3 สถาบันหลัก คือ สถาบันครอบครัว คือ บาน สถาบันศาสนา คือ โบสถ 

มัสยิด สถาบันการจัดการศึกษา คือ โรงเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2541, หนา 1-6) ที่ใกลชิด

ครอบครัว และชุมชนมากท่ีสุด คือ โรงเรียนประถมศึกษา ในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองจึงเปนสิ่ง

สำคัญประการหน่ึง การละเลยไมเห็นความสำคัญของผูปกครองถือเปนการมองขามทรัพยากรท่ีจะเอ้ืออำนวยประโยชนตอ

โรงเรียนอยางนาเสียดาย และบางทีอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเกิดปญหาอุปสรรคได ดังนั้นการสรางความสัมพันธ
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ระหวางโรงเรียนกับผูปกครองจึงเปนภารกิจสำคัญประการหนึ่ง ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจะตองใหความสนใจ

นำไปปฏิบัติ  

 ผูศึกษาคนควาในฐานะบุคลากรในโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคนควาการมีสวนรวมของ

ผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก เพื่อจะไดเปนขอมูลสารสนเทศในการนำไปใช

ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนใหประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 

 1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก 

อำเภอบางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  

 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก 

อำเภอบางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จำแนกตาม เพศ อายุ และ

ระดับการศึกษา 

 

สมมติฐานของการศึกษาคนควา 

 1. ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัด สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ท่ีมีเพศแตกตางกันมีสวนรวมตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

ชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 

 2. ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัด สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ท่ีมีอายุแตกตางกันมีสวนรวมตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

ชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 

 3. ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัด สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีสวนรวมตอการพัฒนาประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 

 

วิธีการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาคนควาในเรื่องนี้ มุงศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบาน

ชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ตอการพัฒนา

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชแนวคิดเรื่องประสิทธิผลของ

โรงเรียนตามแนวคิดของ มอทท (Mott, 1972) ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาโรงเรียน 4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในเรื่องนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียบานชางเผือก อำเภอบาง

สะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จำนวน  

231 คน 
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2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาในเรื่องนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนที่เปนหัวหนาครอบครัว จำนวน 

115 คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของโดยใชตารางเครจซี่ และเมอรแกน (Krejcie & morgan, 1970) 

และสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

 3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของผูปกครองนักเรียน แบงเปน เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย 

จังหวัดประจวบคีร ีข ันธ ต อการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ใน 4 ดาน คือ 1) ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการ

พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 4) ความสามารถในการ

แกปญหาภายในโรงเรียน 

4. เคร่ืองมือในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผล

ของโรงเรียนบานชางเผือก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ที่ผูศึกษาคนควาสราง

ข้ึนซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี ่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

จำนวน 3 ขอ 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน

บานชางเผือก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จำนวน 25 ขอ เปนแบบสอบถาม

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาไดดำเนินการเก็บรวบรวมโดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามดวยตนเองซึ่งมีขั ้นตอนการ

ดำเนินงานดังน้ี 

 5.1 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผูอำนวยการโรงเรียนบานชางเผือก สังกัด สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 เพ่ือขอความรวมมือในการแจกแบบสอบถาม  

 5.2 ดำเนินการแจกแบบสอบถาม โดยผูศึกษาคนควานำหนังสือพรอมแบบสอบถามแจกใหกับผูปกครอง

ดวยตนเอง  

 5.3 ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูศึกษาคนควาเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามดวยตนเอง 

 6. การวิเคราะหขอมูล 

 ผูศึกษาดำเนินการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 6.1 วิเคราะหสภาพทั่วไปของผูปกครองนักเรียน จำแนก เพศ อายุ และระดับการศึกษาโดยใชความถี่และคา

รอยละ  

 6.2 วิเคราะหระดับความตองการของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบาง

สะพานนอย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดยการหาคาความถี่, คารอยละ, 

คาเฉลี่ย, คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปนรายดานและโดยรวม  

 6.3 นำผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติมาแปลผลดังนี ้ สำหรับการวิเคราะหการวิจัยการมีสวนรวมของ

ผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 นำผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยเปน 5 

ระดับ กำหนดดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว, 2535) 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1.1 การหาคาความเท่ียงของแบบสอบถาม คือคาความสอดคลองของขอคำถามกับวัตถุประสงคใช Index of 

Item Objective Congruence (IOC) 

1.2 การหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α– coefficient) ของครอนบารค  

2. สถิติพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล 

2.1 ความถ่ี (frequency) 

2.2 รอยละ (Percentage) 

2.3 คาเฉลี่ย (Mean ) 

2.4 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ใชการทดสอบคาทีแบบ Independent t – test 

 

กรอบแนวคิดของการศึกษาคนควา 

 การศึกษาคนควาในเรื่องนี้ มุงศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบาง

สะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรยีน

บานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชแนวคิดเรื่องประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของ 

มอทท (Mott, 1972) ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน ตามกรอบการวิจัย ดังแผนภาพท่ี 1 
 

      ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 

ท่ีมา: Mott, R. M. (1972). The character of effective organization. New York: Harper and Row. 

สถานภาพผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบาน

ชางเผือก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 

ประกอบดวย 

1. เพศ 

 1) ชาย 

 2) หญิง 

2. อาย ุ

 1) ต่ำกวา 35 ป 

 2) ตั้งแต 35 ป ข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

 1) ต่ำกวาอนุปริญญา 

 2) ตั้งแตอนุปริญญาข้ึนไป 

 

ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนตอการ

พัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก 

อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคิรีขันธ 

จำแนกเปน 4 ดาน คือ 

1. ความสามารถผลิตนักเร ียนใหม ีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง 

2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติ

ทางบวก 

3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ พัฒนา

โรงเรียน 

4. ความสามารถในการแกปญหาภายใน โรงเรียน 
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ผลการวิจัย 

 การศึกษา และเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

ชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 สรุปไดดังน้ี 

 1. การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพาน

นอย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาราย

ดานแลวพบวา อยูในระดับมากถึงระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ดานความสามารถในการ

พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ดานความสามารถผลิต

นักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนสูง ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

 2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก 

อำเภอบางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 

ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน เมื ่อจำแนกตาม

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ และระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบวา 

2.1 เมื่อจำแนกตามเพศผูปกครองนักเรียน พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนา

ประสิทธิผลของโรงเรียนบาน ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนและดานความสามารถในการ

แกปญหาภายในโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานอ่ืน ๆ พบวา มีสวนรวมไมแตกตางกัน 

2.2 เมื่อจำแนกตามผูปกครองนักเรียน พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนา

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ.05 สวนดานอ่ืน ๆ พบวา มีสวนรวมไมแตกตางกัน 

2.3 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการ

พัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ตาม

วัตถุประสงค และสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำมาอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพาน

นอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับตาม

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 4 ดาน ไดแก ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ดาน

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนดานความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูง และดาน

ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  

1.1 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก มีคาเฉลี่ยมากทีสุดทั้งนี้อาจเปนเพราะ

ผูปกครองเล็งเห็นวา หากนักเรียนมีทัศนคติทางบวกในการเรียน ฝกใฝในการเรียน ชอบท่ีจะเรียนรู มีนิสัยทางการเรียนท่ีดี 

เปนนักเรียนที่มคีวามตั้งใจ เอาใจใสการเรียนวางแผนการจัดระบบการเรียนของตนเอง รูจักแบงเวลา รูจักแสวงหาขอมลู

เกี่ยวกับการเรียนอยูเสมอ สามารถปรับเปลี่ยนตนเองอยูเสมอ และมีปญหาในการเรียนนอย ดังที่ ผองพรรณ เกิดพิทักษ 

(2536) กลาววา นิสัยรักการเรียน หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกสม่ำเสมอ แสดงถึงความพึงพอใจและมุงมั่นท่ีจะศึกษาหา

ความรูใหบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวประกอบดวย ความตั้งใจ เอาใจใสการเรียนการวางแผน การจัดระบบการ
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เรียน มีความมุงมั่นที่จะแสวงหาความรูและพัฒนาการเรียนใหดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ตองมาจากจิตสำนึกของตนเอง อยากรู 

อยากแสวงหา อยากใฝเรียนดวยตนเอง ไรซึ่งคนบังคับ ดังน้ัน ผูปกครองอาจเล็งเห็นไดวา ถานักเรียนมีทัศนคติทางบวกใน

การเรียน จะสงผลใหนักเรียนมีการพัฒนาท่ีดีในดานอ่ืน ๆ ดวย  

1.2 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน มีคาเฉลี่ยรองลงมาจากดานความสามารถใน

การพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปกครองมีเปาหมายในการจะพัฒนา ปรับปรุงโรงเรียน 

รวมท้ังตองการใหครูมีการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน ทำใหนักเรียน

เกิดการเรียนที่สมบูรณ และรวมกันกำหนดนโยบายตาง ๆ ของโรงเรียนสอดคลองและทันกับความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยี คณะครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใชวิธีการประเมินผลไดอยางเหมาะสม สำเริง รองในเมือง 

(2546, หนา 67) ดังคำกลาวของพนมพงษ ไพบูลย (2540, หนา 48) ท่ีวา ในการจัดการเรียนการสอน ผูปกครองตองมีสวน

รวมในการสนับสนุน พัฒนาโรงเรียนใหเกิดความพรอม และอำนวยความสะดวกแกนักเรียนมากท่ีสุด  

1.3 ดานความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีคาเฉลี่ยรองลงมาจากความสามารถ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูปกครองเล็งเห็นวา หากนักเรียนสนใจท่ีจะเรียน 

ใฝรู ใฝเรียน มีความมุงมั่นในการเรียน รักที่จะเรียนรูดวยตนเองและมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนก็จะสงผลใหนักเรียน

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนท่ีดีข้ึน มีความคิดกาวหนา อยากท่ีจะเรียนสูง ๆ เพ่ืออนาคตของตนเอง 

1.4 ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด แตอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน

เพราะผูปกครองสามารถเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงค เมื่อนักเรียนมีปญหาสามารถ

แกไขเหตุการณฉุกเฉินหรือปญหาเฉพาะหนาได ดังคำกลาวที่วา โรงเรียนประกอบดวยคนหลายกลุม หลายฝาย ในการ

ทำงานรวมกัน ความขัดแยงยอมเกิดข้ึนได (Glickman, 1990, p. 213) แตผูบริหารและผูปกครองตองสามารถจัดการความ

ขัดแยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม จึงจะทำใหเกิดประสิทธิผล 

 2. จากผลการวิจัยเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

ชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 เมื่อจำแนกตาม

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบาน

ชางเผือก โดยภาพรวมมีทั้งดานที่มีความแตกตางกันและไมมคีวามแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และเมื่อ

พิจารณารายดานตามสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม พบวา 

2.1 ผู ปกครองนักเรียนที่มีเพศแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา เพศที่แตกตางกันมีสวนรวมในการพัฒนา

ประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอบางสะพานนอย สังกัด สำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 1 ท่ีแตกตางกันในดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และดานความสามารถใน

การแกปญหาภายในโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะ ผูปกครองเพศชาย

และเพศหญิงตางก็มีความคิดที่เปนตัวของตัวเอง มีความคิดที่แตกตางกัน สวนในดานความสามารถผลิตนักเรียนใหมี

ผลสัมฤทธิ์การเรียนสูง และดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวกที่ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะ

ผูปกครองเพศชายและเพศหญิงตางก็เปนคนในชุมชนเดียวกัน มีภูมิหลังมาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ ที่ไมแตกตางกัน 

เน่ืองจากเปนคนในทองถ่ินเดียวกันและอยูใกลชิดสถานศึกษา และไดรับความรูความเขาใจในบทบาทของการมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาไมตางกัน มีการปฏิสัมพันธกันอยูเสมอทำใหมีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมแตกตางกัน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติ กรทอง ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับกอน

ประถมศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองใน

การดำเนินการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับนอย และเมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองตามสถานภาพ

ทางเพศ พบวาไมแตกตางกัน 
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2.2 ผูปกครองนักเรียนท่ีมีอายุตางกัน ผลการวิจัยพบวา อายุท่ีตางกันมีสวนรวมตอการพัฒนาประสิทธิผลของ

โรงเรียนบานชางเผือก แตกตางกันในดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.5 ทั้งนี้อาจเปนเพราะดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน เปนเรื่องเกี่ยวกับแกปญหาความ

ประพฤติของนักเรียน แกปญหาฉุกเฉินหรือปญหา เฉพาะหนา หรือการจัดหาทรัพยากรใหกับสถานศึกษา ซึ่งเปนดานท่ี

ผูปกครองสามารถรวมมือรวมแรงในการแกปญหาได และสอดคลองกับงานวิจัยของบุญณภัทร เดือนกลาง ไดศึกษาการมี

สวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานลาดใหญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบวา ผูปกครองที่มีอายุ

ตางกันมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานลาดใหญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิในภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญท่ีระดับ .05 สวนในดานอ่ืนๆ อายุไมมีผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน 

2.3 ผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาตางกัน ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียนท่ี

แตกตางกัน ทำใหการมีสวนรวมตอการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือกแตกตางกัน ซึ ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูปกครองนักเรียนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจาง จึงไมคอยมีเงินทองท่ี

จะสงบุตรหลานเรียนตอในระดับสูง ผูปกครองนักเรียนจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนสวนใหญ เมื่อจบ

ระดับมัธยมศึกษาก็ออกทำงานหาเงินเพื ่อเลี ้ยงชีพ และไมมีโอกาสไดเรียนตอในระดับสูง ดังคำกลาวของ วิไลรัตน  

ลีลาคหกิจ (2553) ท่ีวา การศึกษาเปนการสรางความรู ความเจริญใหแกตนเองอยางเต็มท่ีตามความสนใจของแตละบุคคล 

ซึ่งการศึกษาเปนสวนหน่ึงของการสรางคุณภาพทางความคิด เมื่อเรามีความรู มีความคิดท่ีมีคุณภาพ เราสามารถแกปญหา

ตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนไดดวยดี 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานชางเผือก อำเภอ

บางสะพานนอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อให

ผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนใหมากข้ึนดังตอไปน้ี 

 ขอเสนอแนะของการวิจัย 

1. สงเสริมใหผู ปกครองเขามารวมพิจารณาแกไขปรับปรุง แผนงาน โครงการตาง ๆ ของโรงเรียนโดย

ประชาสัมพันธใหผูปกครองไดมีความรูในเรื่องตาง ๆ ของโรงเรียน รวมท้ังประชาสัมพันธใหผูปกครองเห็นความสำคัญของ

ความจำเปนท่ีตองมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน เมื่อผูปกครองเห็นประโยชนของการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนก็

จะทำใหผูปกครองเขามามีสวนรวมเพ่ิมข้ึน 

2. โรงเรียนควรพัฒนาการประชาสัมพันธใหผูปกครองรับทราบขาวสารเก่ียวกับผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ใหผูปกครองทุกคนไดทราบอยางทั่วถึงและหลากหลายชองทาง โดยเฉพาะผูปกครองที่มีอายุมากไดรับทราบควรมีการ

กำหนดระยะเวลาและกิจกรรมใหเหมาะสมและสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองทุกครั้งเพ่ือนำขอเสนอแนะมาปรับปรุง

ตอไป 

 ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาวาอะไรท่ีสามารถทำใหความคุนเคยระหวางผูปกครองกับบุคลากรในโรงเรยีนมีความคุนเคยเพ่ิมมาก

ขึ้น ทั้งนี้เมื่อผูปกครองมีความคุนเคยกับบุคลากรในโรงเรียนการขอความรวมมือใหผูปกครองเขามามีสวนรวมก็จะงายข้ึน

และเปนการยกระดับความตองการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของผูปกครองใหเพ่ิมข้ึนดวย 

2. ควรศึกษาวาปจจัยใดบางท่ีทำใหผูปกครองไมเขารวมประชุมหรือไมเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนเพ่ือนำปจจัย

ท่ีเกิดข้ึนมาแกไขปรับปรุงเพ่ือใหผูปกครองจะไดเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนใหมากข้ึน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานครและ (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงาน

อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร โดย

การจำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยสำรวจ โดยมีประชากร คือ ผูที่เกี่ยวของกับการบริหารงานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำนวน 67 โรงเรียน รวม 201 คน กลุม

ตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิของผูท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำนวน 136 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูลการวิจัยคือ

แบบสอบถามชนิดประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัย พบวา (1) ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก (2) ผลของการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นผูที่เกี่ยวของกับการบริหารงานอาคาร

สถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยการจำแนกตามขนาดของ

โรงเรียนในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถพิจารณารายคูในภาพรวม 

คือ คูท่ี 1 โรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญพิเศษ คูที่2ขนาดกลางกับขนาดใหญพิเศษและคูที่3 ขนาดใหญกับขนาดใหญ

พิเศษ มีการบริหารงานท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนคูอ่ืนไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: การบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรยีน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) To study about building and environmental 

administration of schools under The Secondary Educational Service Area Office 1, Bangkok and (2) To 

compare about building and environmental administration of schools under The Secondary Educational 

Service Area Office 1, Bangkok classified by school size. 

This research was a survey research by population is accessory of building and environment of 

school under the Secondary Educational Service Area Office 1, Bangkok from 67 schools totaling 201 

persons. Sample obtained via stratified random sampling technique comprised of accessory of building 



86 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 1 January - June 2021 

and environment of school under the Secondary Educational Service Area Office 1, Bangkok totaling 136 

samples. The instrument was a 5 rating scales questionnaire. The statistics used for data analysis were 

Percentage, Mean, Standard Deviation and hypothesis testing by one way ANOVA. 

Major Finding (1) The opinion of persons who rerated for building and environment of school 

under the Secondary Educational Service Area Office 1, Bangkok toward building and environment 

administration at schools was at high level in overall (2) The opinions comparison of the ones who were 

responsibility for building and environment of school under the Secondary Educational Service Area 

Office 1, Bangkok, classified by school size found that both in overall and each aspects were different 

statistical significance at .05 level, which could be considered as a pair toward building and environment 

of school, first pair small sized school versus extra-large sized school, second pair medium sized school 

versus extra-large sized school and third pair large sized school versus extra-large sized school were 

different statistical at .05 level, for the other pair were not different. 

Keywords: Building and Environment Administration 

 

บทนำ 

ตามท่ีมีพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2553 มาตรา 39 ระบุวา “ใหกระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาโดยตรง” จากมาตรา 39 มีการระบุอยางชัดเจนในการกระจายอำนาจในการบริหารงานทั้ง 4 ดาน ซึ่งในแตละ

ดานก็จะมีความสำคัญที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับบริบทหรือโครงสรางของแตละสถานศึกษาเชน กลุมงานวิชาการจะ

รับผิดชอบในสวนของการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา กลุมงานงบประมาณจะรับผิดชอบในสวน

ของการเบิกจายเงิน กลุมงานบริหารบุคคลจะรับผิดชอบในสวนของอัตรากำลังของสถานศึกษา และสุดทายคือกลุมงาน

บริหารท่ัวไปจะรับผิดชอบในสวนของการปรับปรุง ซอมแซม ดูแล อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา เพราะ

สถานศึกษาหมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน ท่ีมีอำนาจหนาท่ีหรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา (พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 วรรค 4) และหากสถานศึกษามีการจัด

สิ่งแวดลอมหรือสภาพแวดลอมในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมแลวจะสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนดังนั้นในการบริหาร

กลุมงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน ผูบริหารจึงจำเปนตองเอาใจใส ดูแลในสวนของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

ภายในและภายนอกหองเรียน (ศิริ เจริญวัย. 2544: 137) อยางจริงจัง เพราะบรรยากาศหรือสภาพแวดลอมในสถานศึกษา

มีสวนที่สำคัญในการเสริมสรางการเรียนรู อยางมีคุณภาพ เกิดความเจริญงอกงามทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญาและ

สังคมของนักเรียน สงผลใหการปลูกฝงจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคเกิดข้ึนไดเองในตัวผูเรียน (สุขวิช รังสิตพล, 

2540: 8) 

สำหรับสถานศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จะมีสถานศึกษาขนาด

เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ รวมทั้งหมด 67 แหง ซึ่งจัดใหมีการเรียนการสอนอยูในระดับชวงชั้นที่ 3 

(ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) และชวงชั ้นที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยมีการบริหารงานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษาหรือของกลุมงานบริหารทั่วไปในแตละสถานศึกษาจะแตกตางกันออกไป โดยลักษณะ

ของขอแตกตางนั้นจะเปนในเรื่องของปญหาอุปสรรค เชน ขาดบุคลากร บุคลากรขาดซึ่งองคความรูหรือทักษะ ขาดซึ่ง
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งบประมาณ ขาดความรูในเรื่องการจัดการที่ดี มีความรวมมือจากชุมชนนอยมาก หรือขาดซึ่งความปลอดภัย เปนตน 

เหลานี้จึงเปนสาเหตุใหการพัฒนาหรือการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาซึ่งเปนแหลงเรียนรูท่ี

สำคัญของผูเรียน ทางดานอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ อาคารประกอบ อาคารอเนกประสงค หองเรียน ระบบ

สาธารณูปโภค ไดแก ระบบน้ำ ระบบไฟฟา ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ

คมนาคมขนสง การเดินทาง ตนไมและสวนหยอมตาง ๆ เปนตน ขาดการดูแลเอาใจใสและการบำรุงรักษาอยางเทาที่ควร 

ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาหรือกลุมงานบริหารทั่วไป ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกทานและชุมชน ซึ่งเปนบุคคลที่มี

ความสำคัญในการจัดการศึกษาใหแกนักเรียน รวมมือ พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาไดดำเนินงานไดอยาง

ตอเน่ือง มีคุณภาพ นาอยู นาเรียน เมื่อสภาพแวดลอมท่ีดีก็จะสงผลตอการเรียนรูของนักเรียน (วินัย ศรีจันทึก, 2550: 2) 

ดังนั ้น ในการศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร มุงศึกษาการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนทางดาน

การจัดสรางอาคาร การใชงาน การซอมบำรุงและการประเมินผล ที่เปนประโยชนในการบริหารงานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมใหประสบความสำเร็จและดข้ึีน เพ่ือเปนประโยชนแกการจัดการเรียนการสอนของผูเรียน อีกท้ังชวยสงเสริมการ

เรียนรูท่ีเพ่ิมข้ึน มีความรัก ความสนใจในโรงเรียนของผูเรียนท่ีไดศึกษาอยู ตลอดจน อาจจะเปนบุคคลสำคัญในอนาคตท่ีมี

สวนชวยเหลือโรงเรียนใหดียิ่งข้ึนตอไปได 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาระดับการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยการจำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร มีการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนแตกตาง

กัน 

 

การดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตเนื้อหา 

 ในการวิจัยครั้งน้ี การศึกษาการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ซึ ่งมีนักวิชาการหลายทาน ไดพิจารณาถึงขอบขาย รวมถึงสำนักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 28-38) ไดมีการจำแนกงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนไว 

4 ดาน คือ 1) การบริหารงานในการจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 2) การบริหารงานในการใชงาน

อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 3) การบริหารวิธีการในการตรวจสอบ ปรับปรุง ซอมแซม อาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมของโรงเรียน 4) แนวทางการประเมินผลของการใชงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผูที่เกี่ยวของกับการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำนวน 67 โรงเรียน รวม 201 คน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูที่เกี่ยวของกับการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำนวน 67 โรงเรียน ซึ่งประกอบไปดวย ผูอำนวยการ

สถานศึกษา รองหรือผูชวยผูอำนวยการ กลุมบริหารทั่วไป และครูผูดูแลงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 

โดยใชทฤษฎีการแบงกลุมชั้น (Stratified Random Sampling) และมีการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตาราง 

R.V. Krejcie และ R.W. Morgan (สมบูรณ ตันยะ, 2548: 105) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 136 คน 

3. ตัวแปรในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ไดแก ขนาดของโรงเรียน แบงเปน 4 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญ

พิเศษ 

ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ไดแก (1) การบริหารงานในการจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 

(2) การบริหารงานในการใชงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน (3) การบริหารวิธีการในการตรวจสอบ 

ปรับปรุง ซอมแซม อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน (4) แนวทางการประเมินผลของการใชงานอาคารสถานท่ี

และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 1 ชุด แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีการจำแนกเปนตำแหนง

ผูตอบแบบสอบถาม ขนาดของโรงเรียน  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามลักษณะการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร แบงเปนสภาพการบริหารงาน 4 ดาน ไดแก (1) การบริหารงานใน

การจัดสรางอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน (2) การบริหารงานในการใชงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียน (3) การบริหารวิธีการในการตรวจสอบ ปรับปรุง ซอมแซม อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน (4) แนว

ทางการประเมินผลของการใชงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน รวม 44 ขอ แลแตละขอมีลักษณะแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของ ลิเคอรท (Likeart) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด  

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพ้ืนฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเรจ็รูปสำหรับสถิติท่ีใชมี

ดังตอไปน้ี 

5.1 สถิติพิจารณาแบบสอบถาม 

1) ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค(Index of item Objective Congruence: 

IOC ) 

2) สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

5.2 สถิติพ้ืนฐาน 

ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

5.3 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ 

1) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

2) เปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยใชวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’method) 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ จะเปนการศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของกลุมงานบริหาร

ท่ัวไปภายในโรงเรียน อันไดแก การจัดสราง การใชประโยชน การบำรุงรักษา ปญหา อุปสรรค และการจัดการประเมินผล 

เชน การบริหารจัดการงาน บริหารจัดการคน บริหารจดัการงบประมาณ โดยมีขอบขายที่ครอบคลุมงานวิจัย คือ แผนงาน

การจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม การบำรุงรักษาอาคารตาง ๆ และบริเวณอื่น ๆ โดยรอบ การใชประโยชนจาก

หนวยงานภายในและภายนอก มีการประเมินผลความปลอดภัยในการใชงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม ซึ่งผูวิจัยนำมา

สรุปเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ (X)  ตัวแปรตาม (Y) 

ขนาดของโรงเรียน  การบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

1) ขนาดเล็ก  

2) ขนาดกลาง  

3) ขนาดใหญ  

4) ขนาดใหญพิเศษ 

 1) การบริหารงานในการจัดสรางอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

2) การบริหารงานในการใชงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

3) การบริหารวิธีการในการตรวจสอบ ปรับปรุง ซอมแซม อาคาร

สถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

4) แนวทางการประเมินผลของการใชงานอาคารสถานที ่และ

สิ่งแวดลอม 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังน้ี 

1. ความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนซึ่งประกอบไปดวย 

โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ รวม 67 โรงเรียน ในภาพรวมพบวามีระดับความคิดเห็นตอ

การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก (X� = 3.95) ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานที่ 1 การบริหารงานในการจัดสรางอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมของโรงเรียน (X� = 4.23) ดานท่ี 2 การบริหารงานในการใชงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  

(X� = 4.14) ดานที่ 3 การบริหารวิธีการในการตรวจสอบ ปรับปรุง ซอมแซม อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  

(X� = 3.65) และดานท่ี 4 แนวทางการประเมินผลของการใชงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน (X� = 3.79) 

2. ความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ซึ่งประกอบไปดวยโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษตอ

การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กรุงเทพมหานคร พบวาขนาดของโรงเรียนจะมีการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 (ดังตารางที่ 7) ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลก็สอดคลองกับสมมติฐานในการวิจัย รายละเอียด

สามารถจำแนกพิจารณารายคูในแตละดานท้ัง 4 ดาน ดังน้ี 

ดานที่ 1 ดานการบริหารงานในการจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน มีการบริหารงานที่ไม

แตกตางกัน ซึ่งประกอบไปดวยโรงเรียนขนาดเลก็ตอโรงเรียนขนาดใหญ สวนการบริหารงานท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
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ทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก โรงเรียนขนาดเล็กตอโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ โรงเรียนขนาดกลางกับ

โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ โรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  

ดานที่ 2 ดานการบริหารงานในการใชงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน มีการบริหารงานที่ไม

แตกตางกัน ซึ่งประกอบไปดวยโรงเรียนขนาดเล็กตอโรงเรียนขนาดกลาง สวนการบริหารงานท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิตทิี่ระดับ .05 ไดแก โรงเรียนขนาดเล็กตอโรงเรียนขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ โรงเรียนขนาดกลางตอโรงเรียน

ขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ โรงเรียนขนาดใหญตอโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  

ดานท่ี 3 ดานการบริหารวิธีการในการตรวจสอบ ปรับปรุง ซอมแซม อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 

มีการบริหารงานที่ไมแตกตางกัน ซึ ่งประกอบไปดวยโรงเรียนขนาดเล็กตอโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญพิเศษ 

โรงเรียนขนาดกลางตอโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ สวนการบริหารงานที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ไดแก โรงเรียนขนาดเล็กตอโรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดใหญตอโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญพิเศษ  

ดานท่ี 4 ดานแนวทางการประเมินผลของการใชงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน มีการบริหารงาน

ที่ไมแตกตางกัน ซึ่งประกอบไปดวยโรงเรียนขนาดเล็กตอโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลางตอ

โรงเรียนขนาดใหญ สวนการบริหารงานท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ

ตอโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ 

 

อภิปรายผล 

1. การศึกษาระดับการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 

พบวาผลของความคิดเห็นทั้ง 4 ดาน ไดแก การบริหารงานในการจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียน การบริหารงานในการใชงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน การบริหารวิธีการในการตรวจสอบ 

ปรับปรุง ซอมแซม อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนและแนวทางการประเมินผลของการใชงานอาคารสถานท่ี

และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน อยูในระดับ มาก หมายถึง มีระดับความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซึ่งหัวขอ

หรืองานที่มีการปฏิบัติคือเรื่องของสถานศึกษาที่มีการนำผลการประเมินอาคารสถานที่ สิ่งปลูกสรางแหลงเรียนรูและ

สิ่งแวดลอมบริเวณโรงเรียน มาใชในการวางแผน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาและแกปญหาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เหมาะสมกับยุค

สมัย ทันตอเหตุการณและเทคโนโลยี สวนหัวขอหรืองานที่มีการปฏิบัติรองลงมา คือสถานศึกษามีการจัดทำแบบสรุปผล

การใชงานอาคารสถานที่ สิ่งปลูกสราง แหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมบริเวณโรงเรียนเปนประจำทุกป ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจาก

โรงเรียนตองสรุปผลหรือจัดทำขอมูล เพ่ือใชสำหรับพิจารณางบประมาณท่ีคงคางหรือไดรับการจัดสรรมาจากสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแตละโรงเรียนในการพัฒนา

โรงเรียนรวมถึงการพิจารณาแผนงานสำหรับการพัฒนาโรงเรียนในปงบประมาณถัดไป 

2. การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยการจำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

พบวาผลของความคิดเห็นทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานในการจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

ของโรงเรียน ดานการบริหารงานในการใชงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ดานการบริหารวิธีการในการ

ตรวจสอบ ปรับปรุง ซอมแซม อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนและดานแนวทางการประเมินผลของการใชงาน

อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน อยูในระดับ มาก หมายถึง มีระดับความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานอยูในระดับ

มาก ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวก็สอดคลองกับงานวิจัยของภัทรกร มิ่งขวัญ (2559) ที่ไดศึกษาความพงึพอใจของครูที่มตีอการ

บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พบวา “การ
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บริหารงาน ดานการบริหารทั่วไป ภาพรวมอยูในระดับมาก และหากวาพิจารณารายขอ ระดับสูงสุดคือการดูแลอาคาร

สถานที่และสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพเรียบรอยและปลอดภัย” และจากการศึกษาผลการวิเคราะหขอมูลในเรื่องการ

บริหารงานอาคารสถานที ่และสิ ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของ ผูท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ซึ่งประกอบไปดวย ผูอำนวยการ รองหรือผูชวยผูอำนวยการ และครูผูดูแล

หรือรับผิดชอบงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ก็พบวาขนาดของโรงเรียน ไดแกโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด

ใหญและขนาดใหญพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีการบริหารงานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมของโรงเรียนท่ีแตกตางกัน ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลก็สอดคลองกับสมมติฐานในการวิจัยท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 1 

ซึ่งการบริหารงานที่แตกตางกัน แตก็ยังพบวา การบริหารงานในแตละดานทั้ง 4 ดาน บางครั้งขนาดของโรงเรียนก็มีการ

บริหารท่ีไมแตกตางกันก็ได  

 

ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำไปใช  

1. ควรศึกษาบริบทของแตละโรงเรียน เชน โรงเรียนที่เนนผลงานทางวิชาการ หรือผลงานทางดานกีฬา หรือ

ผลงานทางดานศิลปะ หรือผลงานทางดานวิชาชีพ เปนตน เพื่อศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ไดตรงกับความตองการของขอมูล 

2. ควรศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อจะไดทราบถึงการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนไดอยาง

ครบถวน 

3. ควรศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร เพื่อจะไดทราบถึงการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนไดอยาง

ครบถวน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรวิจัยในเชิงลึกเพ่ือคนหาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียน 

2. หลังจากไดขอสรุปจากการวิจัยในขอที่ 1 แลวควรนำปจจัยที่คนพบมาตรวจสอบโดยการวิจัยในเชิงปริมาณ 

เพ่ือยืนยันปจจัยทางการบริหารท่ีสงผลตอประสทิธิผลของการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิง่แวดลอมของโรงเรียนอีกครัง้

หน่ึง 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาเจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุม

พุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติของครูท่ีมีตอ

การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

จำแนกตามประสบการณและระดับการศึกษา 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากร ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนกลุมพุทธรักษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ครูผูสอน จำนวน 130 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผูสอน 

จำนวน 97 คน กลุมตัวอยางไดมาจากสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) วิธีดำเนินการวิจัยมี 6 ข้ัน 

ไดแก (1) ประชากรและกลุมตัวอยาง (2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (3) การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (4) การเก็บ

รวบรวมขอมูล (5) การวิเคราะหขอมูล และ (6) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t – test (Independent)  

ผลการวิจัย พบวา (1) เจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไป

นอย ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารงาน

วิชาการ (2) เปรียบเทียบเจตคติของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณและระดับการศึกษา โดยรวมไมแตกตางกันอยางไมมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.5 

คำสำคัญ: เจตคติของครู การบรหิารงานของผูบริหารโรงเรียน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) To study teachers’ attitude forward administrators’ 

administration of school in Puttharaksa group under the Nakhon Pathom Primary Educational Service 

Area Office 2 and (2) compare the difference of teachers’ attitude forward administrators’ of school in 

Puttharaksa group under the Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2; which classified 

by work experience and educational level. 
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 Research methodology was descriptive research. The population, totaling 130 teachers, included 

97 teachers Samples, totaling randomized by Stratified Random Sampling. Research procedure consisted 

of 6 steps; (1) population and sample (2) research instrument (3) construction of research instrument (4) 

data collection (5) data analysis and (6) Statistics used for data analysis. The instrument used for data 

collection was a questionnaire which 5 rating scales. The statistics used for data analysis were percentage, 

arithmetic mean, standard deviation and t-test (Independent). 

Major Findings: (1) The study of the teachers’ attitude forward administrators’ administration of 

school in Puttharaksa group under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2, In the overall 

and all aspects were at the high level. When we considered in descending order, general administration, 

personnel management, budget management and academic management. (2) Compare the opinions on 

the administration of Puttharaksa group under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2, 

classified by experience and education level. The overall and in all aspects level were not different. 

Keywords: Teachers’ attitude, Administration of school administrator 

 

บทนำ 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มุงพัฒนาให

คนไทยทุกชวงวัย เปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมี

สุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุน เปนคนเกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

รวมถึงมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มคีณุภาพ 

ผู ดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ ่งพาตนเองได (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560: 15) 

 รัฐบาลไดใหความสำคัญของการศึกษา จึงไดตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพื่อใหการจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดา

รงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขโดยยึดหลักการจัดการศึกษา 3 ประการ คือ เปนการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับ

ประชาชน ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ พัฒนาสาระกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง มีการกระจาย

อำนาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคการปกครองสวนทองถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: 23) ภารกิจอีก

สวนหน่ึงของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกำหนดให

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจจัดการศึกษาใหสถานศึกษามีอิสระ คลองตัว รวดเร็ว แบงงานออกเปน 4 งาน คือ งาน

วิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไป โดยมีงานวิชาการเปนหัวใจสำคัญ เนื่องจากงานวิชาการ

เก่ียวของกับการจัดประสบการณการเรียนรูปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลัก สูตร

อยางมีประสิทธิภาพของการบริหารการดำเนินงานของสถานศึกษาขึ้นอยูกับผูอำนวยการสถานศึกษา ซึ่งเปนผูนำในการ

บริหารจัดการ โดยเฉพาะดานวิชาการผลผลิตที่ไดคือคุณภาพของผูเรียน ดังนั้น ความสำเร็จหรือการลมเหลวของการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาจึงอยูท่ีการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเปนสำคัญ (สุรศักดิ์ ทิพยสุบรรณ, 2549: 2) 

 การพัฒนาการศึกษาจึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่ตองสรางขวัญและกำลังใจใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวามีความรูสึกท่ีดีตองานและสภาพแวดลอมของงาน ตลอดท้ังมีความรูสึกท่ีดีตอผูบริหารสถานศึกษา 

การสรางขวัญและกำลังใจที่ดีใหแกครูและบุลากรทางการศึกษา โดยอาศัยทฤษฎีความตองการของมนุษยของมาสโลว 

Maslow (1954: 370-396) เสนอไว คือ มนุษยมีความตองการ 5 ขั้น คือ ความตองการทางกายภาพ ความตองการความ
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ปลอดภัย ความตองการทางสังคม ความตองการการยอมรับ และตองการสำเร็จสมหวัง ขวัญเปนความรูสึกของบุคลากรท่ีมี

ตอสภาพแวดลอม การทำงาน และเพื่อนรวมงาน ถาครูและบุคลากรมีขวัญที่ดีก็จะเกิดความรวมมือในการทำงาน จึงเปน

หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองหมั่นตรวจสอบหรือวัดขวัญกำลังใจของครูและบุคลากรอยูเปนระยะ เพื่อจะไดจัด

สภาพแวดลอมเก่ียวกับงานและสังคมใหเอ้ือตอการเกิดขวัญกำลังใจของครูและบุคลากร อันจะสงผลตอความรวมมือรวมใจ

ในการทำงานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับเจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

 2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณ และระดับการศึกษา  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมกลุมพุทธรักษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในการบริหารงานทั้ง 4 ดาน (พรบ. การศึกษา 2542 แกไข

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2545 และแกไขเพิ่มเติม (ครั้งท่ี 3) 2553) ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงาน

งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป 

 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยครูผูสอนในโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในปการศึกษา 2562 จำนวน 9 โรงเรียน ครูผูสอนจำนวน 130 คน  

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผูสอน จำนวน 97 คน ไดจากการสุมโดยใชตามตารางของ เครจซี 

และมอรแกน Krejcie & Morgan; อางถึงใน ประสิทธิ ์ ส ุวรรณรักษ (2542: 148-149) แลวทำการสุ มแบบชั ้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) 

 3. ขอบเขตดานตัวแปร  

 1) ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของครูในโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปการศึกษา 2562 ประกอบดวย 

  1.1) ประสบการณในการปฏิบัติงาน  

(1) 1 - 20 ป  (2) มากกวา 20 ป 

  1.2) ระดับการศึกษา    

(1) ปริญญาตรี  (2) สูงกวาปริญญาตรี 

 2) ตัวแปรตาม ไดแก เจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษากลุมพุทธรักษา ในการ

บริหารงานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ

ดานการบริหารงานท่ัวไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 32)  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้ผู วิจัยไดยึดบทบาทหนาที ่ของสถานศึกษา และขอบขายภารกิจการบริหาร และการจัดการ

สถานศึกษาตามคูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 32) คือ ดานการ

บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั ่วไป ดัง

ภาพประกอบท่ี 1 

 

  ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม       

           

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบความคิดในการวิจัย 

ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 32) 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจัยไดดำเนินการตามลำดับหัวขอ ดังตอไปน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 9 โรงเรียน ซึ่งมีครูผูสอนท้ังหมด จำนวน 130 คน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 97 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครจซี และ

มอรแกน Krejcie & Morgan; (อางถึงใน ประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ, 2542: 148-149) และทำการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified 

Random Sampling) 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการศึกษา เปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาไดปรับปรุงจากเอกสารงานวิจัย

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนโดยจำแนกออกเปน 4 ดาน มีจำนวน 40 ขอ ลักษณะเปนมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแบบของ ลิเคิรท (Likert) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 3. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและสอดคลองกับปญหาของการวิจัยผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือใหมีคุณภาพ 

โดยมีข้ันตอนในการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี  

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ประสบการณ 

- 1- 20 ป 

- มากกวา 20 ป 

2. ระดับการศึกษา 

- ปริญญาตร ี

- สูงกวาปริญญาตรี  

เจตคติของครูท่ีมีตอการบริหารงานของ

ผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา 4 ดาน  

1. ดานการบริหารงานวิชาการ 

2. ดานการบริหารงานงบประมาณ 

3. ดานการบริหารงานบุคคล 

4. ดานการบริหารงานท่ัวไป 
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3.1 ศึกษาเอกสารหลักการทฤษฎีจากตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนเพ่ือ

เปนกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือการวิจัย  

3.2 ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามท่ีมีมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

3.3 เขียนแบบสอบถามฉบับรางตามโครงสรางของเน้ือหาตามขอบขายการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน

โดยจำแนกออกเปน 4 ดาน มีจำนวน 40 ขอ เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 

และนอยท่ีสุด  

3.4 เขียนแบบสอบถามฉบับรางตามโครงสรางของเนื้อหา ครอบคลุมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน 

โดยผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือจาก ประชา สำโรงลุน มี 4 ดาน จำนวน 40 ขอ  

3.5 นำเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามฉบับรางที่มีขอคำถามของตอนที่ 2 การบริหารงาน 4 ดาน จำนวน 40 

ขอและ ขอคำถามทั้งสิ ้น 40 ขอ เสนอใหผู เชี ่ยวชาญ 3 คนพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื ้อหา (Content 

validity) ความเที่ยงตรงของขอความถามแตละขอใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) 

โดยพิจารณาเลือกขอคำถามท่ีมี IOC ตั้งแต 0.5 ถึง 1.0  

3.6 นำเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามฉบับรางท่ีผูเช่ียวชาญตรวจสอบแลวมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ

ของผูเชียวชาญและนำเสนอตอกรรมการควบคุมสารนิพนธเพ่ือปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ  

3.7 นำเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามฉบับรางท่ีปรับปรุแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากรท่ี

ไมใชกลุมตัวอยางคือโรงเรียนวัดกลางบางแกว จำนวน 30 ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือแบบมาตร

สวนประมาณคำตามวิธีของ Cronbach (1970) เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ที่มีคามากกวา หรือ 

เทากับ 0.7 และ 8. แบบสอบถามที่ผานการหาคาความเชื่อมั่นแลวเปนแบบสอบถามฉบับจริงนำไปจัดพิมพเพื่อใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจกคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ผูวิจัยนำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 2 ขออนุญาตผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะห

ในการก็บรวบรวมขอมูลและขอความรวมมือจากผูอำนวยการโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง การวิจัยในการตอบแบบสอบถาม

เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล การดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยสงและรับแบบสอบถามดวยตนเอง  

 5. การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป ดังรายละเอียด ตอไปน้ี 

 1. การวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประสบการณในการทำงาน และระดับการศึกษา โดยใช

คาเฉลี่ยรอยละ แลวนำเสนอในรูปแบบตารางพรอมคำบรรยายประกอบ 

 2. การวิเคราะหการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุ มพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยการหาคาเฉลี ่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว

นำเสนอในรูปแบบตารางพรอมคำบรรยายประกอบ การแปลความหมายของคำเฉลี่ยเปน 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด และ

บุญสง นิลแกว, 2535) 

 3. นำผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ที่มีความเปนอิสระตอกัน โดย

เปรียบเทียบระหวางกลุม ประสบการณในการทำงาน และระดับการศึกษา โดยการทดสอบคาที (t-test) 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสถิติที่ใชมีดังน้ี 

สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก การหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอ

คำถามกับวัตถุประสงค (Index of item Objective Congruence: IOC ) การหาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามใช

สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach's Alpha Coefficient) สถิติที ่ใชในการพรรณนาขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย 

(Arithmetic mean) คาความเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คารอยละ (percentage) สถิติที ่ใชในการ

ทดสอบสมมุติฐาน ใชการทดสอบคา t แบบ t-test (independent) 

 

ผลของการวิจัย 

 จากการศึกษาเจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สรุปผลไดดังน้ี  

 1. เจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.07, S.D. = 0.31) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

อยูในระดับมากทุกดาน โดยสามารถเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานการบริหารงานท่ัวไปมีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.31, S.D. = 0.25) รองลงมา คือ ดานการบริหารงานบุคคล (คาเฉลี่ย = 4.14, S.D. = 0.33) ดานการ

บริหารงบประมาณ (คาเฉลี ่ย = 3.99, S.D. = 0.45) และดานการวิชาการนอยที่สุด (คาเฉลี ่ย = 3.83, S.D. = 0.48) 

ตามลำดับ  

 2. เปรียบเทียบเจตคติของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณ และระดับการศึกษา พบวา 

2.1 ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตั้งแต 1-20 ป กับมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 20 ป 

ขึ้นไป มีเจตคติตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันท้ัง

สองกลุม มีเจตคติตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานการ

บริหารงานวิชาการและดานการบริหารทั่วไป สวนดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารงานบุคคล ครูที่มี

ประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันท้ังสองกลุมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  

2.2 ครูที ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี กับครูที ่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี มีเจตคติตอตอการ

บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ใน

ภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน ครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันท้ังสองกลุม มีเจตคติตอการบริหารงาน

ของผูบริหารโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในดานการบริหารงานวิชาการและดานการบริหาร

ทั่วไป สวนดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารงานบุคคล ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันทั้งสองกลุมมี

ความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย มุงศึกษาเจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยซึ่งผลการวิจัยสามารถ

นำมาแปลผลไดดังน้ี 
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 1. เจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับ มาก เรียงลำดับ คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดาน

การบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารงานวิชาการ ทั้งน้ี 

อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐใหไดรับการศึกษา คนควา พัฒนา มีการเพิ่มพนูความรูและ

ประสบการณในดานการบรหิาร และศึกษาในระดับปริญญาโทเพ่ิมข้ึน จึงเปนการตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานในการ

ปฏิบัติงาน และผูบริหารไดปฏิบัติตามหนาที่ของตนเอง ประกอบกับผูบริหารไดมีการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ

ความเปนผูนำของตนเองจนสามารถนำความรูมาประยุกตใชในการบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ จนเปนท่ียอมรับของ

บุคลากรในโรงเรียน นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการยังมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางสายการบรหิารใหสถานศึกษาดำเนินการ

ไดโดยอิสระคลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินและการมีสวนรวมจากผูมี

สวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญทำใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่นได

อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยใชหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ครั้งที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล โดยบริหารงาน 4 ดาน 

ไดแก ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ซึ่งเปนการ

รวมการบริหารงาน 6 งาน ไดแก งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการการเงิน งานอาคารสถานท่ี และ

งานสัมพันธกับชุมชน มาจัดหมวดหมูใหมใหกระชับและมีประสิทธิภาพ โดยเนนการกระจายอำนาจไปยังสถานศึกษาท่ีเปน

นิติบุคคล การบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการบริหารงานโดยองคกรคณะบุคคลทำงานรวมกันเปนทีมให

บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ทำใหครูมีเจตคติที่ดีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ พีรณันต  

สุขสมบูรณ (2553) ไดทำการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนวัดราษฎรรังสรรค 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของ

ผูบริหารโรงเรียนวัดราษฎรรังสรรค สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน 

และ ลัดดาวัลย ใจไว (2558) ไดทำการวิจัยเรื่อง ความพงึพอใจของครูตอการบริหารจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนใน

กลุมโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของ

ครูตอการบริหารจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนในกลุม โรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

 2. เจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน ครูท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานตั้งแต 1-20 

ป กับมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 20 ปข้ึนไป มีเจตคติตอตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ไดแก ดาน

การบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารงานทั่วไป ในภาพรวมไม

แตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานทั้งสองกลุม มีเจตคติตอการบริหารงานของ

ผูบริหารโรงเรียนแตกตางกัน ในดานการบริหารงานวิชาการและดานการบริหารทั่วไป ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก ครูท่ีมีประสบการณนอย ยังไมมีประสบการณในการทำงานมาก และอาจยังยึดติดกับความคิดตนเองเปน

หลัก ทำใหมีโอกาสเกิดความขัดแยงกับผูบริหาร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับครูท่ีมีประสบการณมาก อาจเขาใจผูบริหารมากกวา

และเมื่อเกิดความขัดแยงก็สามารถปรับใหเขากับการบริหารงานของผูบริหารไดดีกวา จึงมีระดับเจตคติดานการบริหารงาน

วิชาการและดานการบริหารทั่วไปแตกตางกัน สวนดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารงานบุคคล ครูที่มี

ประสบการณในการปฏิบัติงานทั ้งสองกลุ มมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชญวริญ  
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พงษพัฒนปรีชา (2560) เรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบานบางกะป 

สังกัดสำนักงานเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบานบางกะป สังกัดสำนักงานเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

เมื่อพิจารณารายดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 2) ผลการเปรียบเทียบ พบวา ครูท่ีมีเพศตางกันมีความพึงพอใจ

ตอการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน 3) ผลการเปรียบเทียบครูท่ีมีประสบการณใน

การทำงานตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารงานสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน 

และสอดคลองกับ งานวิจัยของ สุภาพร สิงหหยอง (2560) ไดทำการวิจัยเรื ่อง ความพึงพอใจของครูตอการบริหาร

การศึกษาของผูบริหารโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม ผลการวิจัยพบวา 1. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารการศึกษา

ของผูบริหารโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน โดยเรียงลำดับจาก

มากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงบประมาณ และดานการ

บริหารงานทั่วไป 2.ความพึงพอใจของครูตอการบริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม จำแนกตาม

วุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน และจำแนกตามประสบการณในการทำงาน โดยรวมและรายดาน

ทุกดานไมแตกตางกัน 

 3. เจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามระดับการศึกษา พบวาครูที่จบปริญญาตรีกับจบสูงกวาปริญญาตรี มีเจตคติตอ

การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ไดแก ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล

และดานการบริหารงานท่ัวไป ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน ครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันท้ังสอง

กลุมมีเจตคติตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ในดานการ

บริหารงานวิชาการและดานการบริหารทั่วไป สวนดานการบริหารงานงบประมาณและดานการบริหารงานบุคคล ครูที่มี

ระดับการศึกษาแตกตางกันทั้งสองกลุมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องจาก 

ครูท่ีจบปริญญาตรีมีองคความรู มีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร และมีมุมมองในการทำงานแตกตาง

กันกับครูที่จบสูงกวาปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของ สุดาวัลย แซเตียว (2556) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอ

การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในอำเภอทาตะเกียบ สังกัดสำนัก งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 

2 ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในอำเภอทาตะเกียบ สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากและความพึงพอใจระหวางครูที่มีประสบการณ

มากกกับ ครูท่ีมีประสบการณนอยตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอำเภอทาตะเกียบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดยรวมดานการบริหารงานวิชาการและดานการบริหารงานงบประมาณแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิต และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จารุวรรณ หลอเงิน (2559) ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ

ของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน กลุมโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 1. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน กลุมโรงเรียนศรีราชา 1 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย 

ไดแก ดานการบริหารท่ัวไป ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารวิชาการตามลำดับ 

2.ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการ บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมโรงเรียนศรรีาชา 1 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยจำแนกตามเพศ ประสบการณการทำงาน และระดับการศึกษาโดยรวม

และรายดานไมแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนอง

ยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำแนกตามเพศ และประสบการณทำงาน 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยน้ี ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และขาราชการครูในกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 92 คน โดยการเทียบคาจากตารางของเครจซี่และมอรแกน 

เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ท่ีมีคาความเช่ือมั่น ท้ังฉบับเทากับ .87 และ

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และคาเอฟ 
 ผลการวิจัย พบวา (1) การบริหารงานของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมทุกดาน อยูในระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียน

หนองยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมจำแนกตามเพศ พบวา ไม

แตกตางกัน และผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ จำแนกตามประสบการณทำงาน พบวา ดานการวางแผน
พัฒนาหลักสูตร และดานการเรียนการสอน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการ  

 

Abstract 

 The purposes of this research were 1) to study the academic administration of Nongyong 

Somsanuk Nadong school network under the Buengkan Primary Educational Service Area Office, 2) To 
compare the academic administration in Nongyong Somsanuk Nadong school network under the 

Buengkan Primary Educational Service Area Office, which is divided into two categories: gender and 

working experiences. 

 The research is survey study. The samples of the research were administrators andgovernment 
teacher in Nongyong Somsanuk Nadong school network under the Buengkan Primary Educational Service 

Area Office which accounted for 92 people. The instrument used to collect data was the rating scale of 

five levels. The discrimination ranged from 0.8 to 1.00 and the reliability was at 0.87. The data was 

analysed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test and F-test. 
 The research finding as follow: (1) The academic administration of Nongyong Somsanuk Nadong 

school network under the Buengkan Primary Educational Service Area Office were rated at upper-

intermediate. (2) To compare of Nongyong Somsanuk Nadong school network under the Buengkan 



103 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 

Primary Educational Service Area Office by gender, were not different. (3) To compare of Nongyong 
Somsanuk Nadong school network under the Buengkan Primary Educational Service Area Office by 

working experiences, the researcher found that the planning and development curriculum, the teaching 

they were overall significantly different at the statistical level of .01 

Keywords: the academic and school. 

Keywords: Academic administration 

 

บทนำ 

การศึกษาไทยในยุคปจจุบัน เปนการศึกษาในยุคสังคมแหงการเรียนรู  การศึกษาชวยพัฒนาศักยภาพหรือ

เสริมสรางพลังท่ีมีอยูในตัวมนุษยทุกคน ซึ่งสามารถทำไดตั้งแตจุดแรกเริ่มและตลอดช่ัววัยของชีวิต ซึ่งเปนการอบรมบมนิสยั

ในมนุษยสามารถประพฤติตน เพื่อที่จะอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคม ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต และ

สามารถรวมสรางประโยชนใหกับสังคมที่ตนอาศัยอยู จึงถือไดวา การพัฒนาคุณภาพมนุษยทุกดาน ไมวาจะเปนดาน

รางกาย ดานจิตใจ ดานสติปญญา คุณธรรม คานิยม ความคิด ครูก็เปนคนสำคัญในการสรางเยาวชนที่ดี และสรางอนาคต

ของชาติดวยดังนั้นจึงมีการจัดการบริหารการศึกษา ที่มีเปาหมายชัดเจนเพื่อใหระบบการศึกษาของไทยมีมาตรฐาน มี

ทิศทางในทางที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม

ตางๆ รัฐบาลจึงตองมีกฎขอบังคับเกี่ยวกับการศึกษาออกมาอยางชัดเจน เพื่อที่ผูปกครองจะตองนำบุตรหลานของทานไป

เขาเรียน คือการกำหนดภาคบังคับท่ีประเทศไทยกำหนด ตั้งแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ีหน่ึงถึงหกจนจบช้ันมัธยมศึกษาป

ที่สาม เปนการศึกษาภาคบังคับ แตถาเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็จะเปนระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่หนึ่งถึงหก จนจบช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ีหน่ึงถึงหก การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมักใชเวลาประมาณ 12 ป เปนสวนใหญ สวนในระดับอุดมศึกษา เมื่อสำเร็จ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเรียนที่มุงศึกษาตอก็อาจเขาศึกษาในสถาบันศึกษา อาจจะเปนการศึกษาปริญญาตรีตอเนื่อง หรือ 

การศึกษาในมหาวิทยาลัย (ณนัฐรักษ อรุณทัต, 2560: 1) 

ถึงแมวาการศึกษาไทยจะมีพัฒนาการที่ยาวนานในการสรางองคความรูและขอความรูที่นำมาพัฒนารัฐชาติ แต

บางยุคบางสมัยยังพบวา การศึกษายังตอบโจทยของสังคมไดไมชัดเจนเทาที่ควร กลาวตามความเปนจริง ขอความรูท่ี

เรียกวาวิชาการสรางสรรคเพ่ือการพัฒนาน้ันการศึกษาไทยตองมุงใหผูเรียนไดรูจักเสพและนำความรูไปประยุกตใชไดอยาง

เหมาะสมเพราะที่ผานมาชุดความรูที่ครูผูสอนหยิบยื่นใหกับผูเรียนในทุกระดับของการศึกษาสวนมากจะมีลักษณะเปน 

“กอนความรู” มากกวาที่จะมีบรรยายถึงสรรพคุณของกอนความรูนั้น ทุกยุคทุกสมัยนั้น กอนความรูจะถูกเขียนไวใน

เอกสารราชการทุกประเภทวา สามารถนำความรูปรับใชใหสอดคลองกับชีวิตประจำวันหรืออนาคต แตไมไดบอกตอผูเรียน

วา ปรับใชอยางไร (How to) จึงทำใหเกิดสภาวะทางการศึกษาของรัฐชาติท่ีเรียกวา “รูแตไมเขาใจ” นอกจากน้ีดูเหมือนวา

เน้ือหาหรือกอนความรูตางๆท่ีปรากฏออกมาจะเปนเพียง “บทกวี” ท่ีสวยหรูในทุกหลักสูตรตั้งแตระดับอนุบาลศึกษาจนถึง

ระดับอุดมศึกษา ฉะนั้น กอนความรูตางๆ ที่ดีและเกิดประโยชนสูงสุดใหกับผูเรียนและงายตอการพัฒนานั้นจะตองบอก

วิธีการถึงการนำเนื้อหากอนความรูนั้นๆ ไปปรับใชใหเหมาะสมหรือเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมไดอยางชัดเจน

ปราศจากความคลุมเครือ (Vague) ใดๆ ทั้งสิ้น ยิ่งไปกวานั้นภาพฉายทางการศึกษาของรัฐชาติที่อุบัติขึ้นจนมีลักษณะ 

“แฟชั่นนิยม” อีกลักษณะหนึ่งคือ มีการปฏิรูปการศึกษาในทุกชวงของผูที ่มาทำหนาที่เปนเสนาบดีทางการศึกษาจน

กลายเปนเรื่องที่สรางความเบื่อหนายใหกับครูผูสอน ขณะเดียวกันบางยุคบางสมัยมีการสถาปนาถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ

เอกสารจนทำใหครูผูสอนไมไดเตรียมการสอนเพราะหมกมุนกับการผลิตเอกสารเพื่อการประเมิน แตเมื่อตรวจสอบอยาง

จริงจังจะพบวาเปนเพียงรองรอย (Remains) หนึ่งที่ทำใหครูผูสอนสบายใจการปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นบอยครั้งมิได

หมายความวามีการพัฒนาที่ครบตามองคประกอบและหลักของการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาแตอยางใดทั้งนี้อาจจะ
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ตีความไดวาการศึกษาของรัฐชาติไมมีความมั่นคงและขาดจุดยืนท่ีชัดเจนสุดทายทำเกิดสภาพสภาวะชะงักงันทางการเรียนรู 

(Learning stagnation) ตอผูเรียนดวย หากเหตุผลขางตน สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง 

สมสนุก นาดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีการทำงานอยางเปนระบบ จะชวยในการตัดสินใจและ

การวางแผนในการบริหารงานของโรงเรียนไดขอมูลที่ถูกตองและรวดเร็ว ก็จะทําใหการทํางานน้ันมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การบริหารงานในโรงเรียนท่ีไดผลสำเร็จ ตองมีการทำงานเปนทีมหรือเปนคณะบุคคล ผูบริหารโรงเรียนตองแสดงวิสัยทัศน

ในการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผูนำในการบริหารงานวิชาการ กลาตัดสินใจ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหมๆ ก็จะเปน

ประโยชนตอการวางแผน การตัดสินใจ และการบริหารงานในโรงเรียน ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การบริหารงาน

วิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เพ่ือใหทราบถึงภาพ

การดําเนินงาน รวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่มีเพื่อเปนขอมูลที่จะใชในการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง 

สมสนุก นาดง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

2. เพื่อเปรียบเทยีบการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำแนกตามเพศ และประสบการณทำงาน 

  

สมมติฐานของการวิจัย 

1. การเปรียบเทียบงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ท่ีมีเพศตางกัน มีความแตกตางกัน 

2. การเปรียบเทียบการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารงานวิชาการของกลุมโรงเรยีนหนองยอง สม

สนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ท่ีมีประสบการณทำงานตางกัน มีความแตกตางกัน 

 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

- ชาย 

- หญิง  

2. ประสบการณทำงาน 

- ต่ำกวา 5 ป 

- ตั้งแต 6-10 ป 

- มากกวา 11 ป ข้ึนไป 

การบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก 
นาดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา บึง
กาฬ คือ 

1. ดานหลักสตูรและการบริหารหลักสูตร 
2. ดานการเรยีนการสอน 
3. ดานการนิเทศภายใน 
4. ดานสื่อการเรียนการสอน  
5. ดานการวัดและประเมินผล 
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การดำเนินการวิจัย 

 ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 10 คน และขาราชการครูในกลุมโรงเรียนหนองยอง 

สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 110 คน รวมท้ังสิ้น 120 คน 

 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหารโรงเรียน และขาราชการครูในกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก  

นาดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 92 คน ไดมาโดยการเปดตาราง Krejice and Mogan, 

1970: 6-7-608)  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามซึ่งไดพัฒนามาจากแบบสอบถามของ Liket ซึ่งแบบสอบถามแบงเปน 2 

ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (Check list) เปนแบบสำรวจรายการ ประกอบดวย เพศ และ

ประสบการณทำงาน 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามระดับการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีลักษณะเปนแบบปลายปดใน จำนวน 5 ดาน คือ 1) ดานหลักสูตรและ

การบริหารหลักสูตร 2) ดานการเรียนการสอน 3) ดานการนิเทศภายใน 4) ดานสื่อการเรียนการสอน 5) ดานการวัดและ

ประเมินผล โดยมีหลักเกณฑการประเมินผล รวม 35 ขอ โดยแตละขอเปนการใหความสำคัญในแตละดาน ลักษณะคำถาม

เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท สเกล (Likert Scale) 

แบบสอบถามมีการตรวจสอบเพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) หรอืความสอดคลองระหวาง

ขอคำถามที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทเฉพาะที่กำหนดไว โดยใชวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ

คำถามกับวัตถุประสงค (IOC) ของแบบสอบถาม ซึ่งมีผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จำนวน 3 ทาน โดยคัดเลือก

ขอคำถามท่ีมีคาเฉลี่ยตั้งแต 0.67 ทุกขอคำถาม 

นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใชกลุ มตัวอยาง คือกลุมโรงเรียนปากคาด สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 30 คนเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือทั้งฉบับ 

โดยใชวิธีการของครอนบารค (Cronbach) ไดคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

0.67-1.00 และนำมาหาคาอำนาจจำแนกรายขอ ดวยวิธีการการหาคาสัมประสิทธิ์อยางงาย แลวนำมาหาคาความเชื่อมั่น 

(Reliability) เทากับ 0.87 ผลการวิเคราะหในกระบวนการน้ีไดคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาอยูในระดับท่ียอมรับได 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา โดยใชความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) เสนอในรูปแบบตารางประกอบดวยคำบรรยาย 

 2. วิเคราะหขอมลูหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เปนรายดานและ 

โดยภาพรวม เสนอในรูปแบบตาราง 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยใชคา t-test แบบ Independent 

4. วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬจำแนกตามประสบการณทำงาน โดยใชคา One-way ANOVA analysis of variance 

ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 จึงนำคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูใชการทดสอบโดยวิธีเชพเฟ 

(Scheffe’s Method) การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยครั้งน้ีวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 
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ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี  

 1. การบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมทุกดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือดาน

การวางแผนและพัฒนาหลักสูตร ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานการจัดการเรียนการสอน และ

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการนิเทศภายใน ตามลำดับ 

 2. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวม พบวา ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน

การเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานการวางแผน

และพัฒนาหลักสูตร ดานการนิเทศภายใน และดานการวัดผลและประเมินผล ไมมีความแตกตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบวา ดานการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร และดานการเรียนการสอน 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นผูบริหารโรงเรียน และขาราชการครูในกลุมโรงเรียนหนอง

ยอง สมสนุก นาดง ท่ีมีประสบการณทำงานตางกัน จะมีการบริหารงานวิชาการทีไมแตกตางกัน  

 4. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ดานการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร พบวาประสบการณทำงานต่ำกวา 

5 ปกับตั้งแต 6-10 ป มีความแตกตางกัน สวนประสบการณทำงานมากกวา 11 ปข้ึนไป ไมมีความแตกตางกัน 

5. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ดานการเรียนการสอน พบวา ประสบการณทำงานต่ำกวา 5 ปกับตั้งแต 

6-10 ป มีความแตกตางกัน สวนประการณทำงานมากกวา 11 ปข้ึนไป ไมมีความแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

มีบางประเด็นท่ีผูวิจัยนำมาอภิปรายผล เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน ดังน้ี 

 การบริหารงานวิชาการของกลุ มโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมทุกดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือดาน

การวางแผนและพัฒนาหลักสูตร ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานการจัดการเรียนการสอน และ

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการนิเทศภายใน ตามลำดับ 

จากผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา การบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมทุกดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไป

หานอย คือดานการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด แสดงวาผูบริหารโรงเรียนในการบริหารงานของกลุม

โรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง มีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรและใหความสำคัญเปนอันดับแรกอยางชัดเจน อาจ

เน่ืองมาจาก การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน ผูนำชุมชน เปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholders) 

ประชุมรวมกันวางแผนในการพัฒนาหลักสูตร เชน การอบรมพัฒนาครูแนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให

โรงเรียนในสังกัด ไดมีความเขาใจ เรียนรูหลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 สามารถนำความรู ความเขาใจ ไป

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 และนำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน เชน มีความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนตน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของปยพันธ ศิริรักษ (2563) ไดทำการวิจัย
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เรื่อง การบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

25 ผลการวิจัย พบวา 

1. การบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศ โดยภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อจำแนกเปน

รายดาน พบวา ดานที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมา คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนมีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด และดานการนิเทศการสอนมีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมากตามลำดับ  

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามตำแหนง

หนาที่ และจำแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา โดยภาพรวมมีความเห็นไมแตกตางกนั จำแนกตามประสบการณ พบวา โดย

ภาพรวมมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. แนวทางในการบริหารงานวิชาการสูความเปนเลิศในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ 1) ควรปรับปรุงหลักสูตร โดย

ใชวงจรการบริหารแบบมีคุณภาพ PDCA 2) ควรเนนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ นักเรียนไดลงมือปฏิบัติเองผาน

กระบวนการสอนแบบ Active Learning 3) ควรมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และมีความหลากหลายใหมคีวาม

สอดคลองกับตัวชี้วัดตามหลักสูตร และนำผลที่ไดมาพัฒนากระบวนการสอนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 4) ควรมี

การประชุมวางแผนนิเทศการสอน แลวนำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและพัฒนากระบวนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งน้ี เปนประโยชนตอการนำผลการวิจัยไปใช เพื ่อจะไดนำมาเปนแนวทางในสภาพการ

บริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ซึ่ง

ผูวิจัยไดนำเสนอขอเสนอแนะ 2 ประการ คือ ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช และขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

ดังน้ี 

 ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

 1. ผลการวิจัยในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการบริหารหารงานสถานศึกษาในโรงเรียนในอำเภอปากคาด หนวยงาน

ตนสังกัดควรนำไปประชาสัมพันธ และประยุกตใชกับสภาพบริบทของแตละสถานศึกษา 

 2. การบริหารงานของกลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ควรมีการบริหารจัดการดานการนิเทศภายในอีกครั้ง  

 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 จากผลการวิจัยท่ีคนพบวากลุมโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง และมีขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

ตามลำดับดังน้ี 

 1. ควรวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และ R&D เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึก 

 2. ควรมีการเปรียบเทียบกับตัวแปรอ่ืนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลาย 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ 

พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียน 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรประกอบดวยครูสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 

26 ปการศึกษา 2562 จำนวน 1,824 คน กลุมตัวอยางการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ จำนวน 320 คน เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  

 ผลการวิจัยพบวา (1) พฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี ่ยวกับพฤติกรรม 

จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำแนกตามประสบการณ

ในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียนไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: พฤติกรรมคุณธรรม, จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา  

 

Abstract 

The objectives of this research were:  ( 1 )  To study the moral and ethical behaviors of school 

administrators from surveying opinions of teachers under Secondary Educational Service Area Office 26, 

and ( 2 )  To compare the teachers’  opinions about moral and ethical behaviors of school directors 

categorized by working experience and the sizes of the schools. 

 Research methodology was the descriptive research which 1,824 teachers of Secondary 

Educational Service Area Office 26, the academic year, 2020, were the population.  Accordingly, 320 

representative samples were randomly chosen via the Stratified Random Sampling.The instrument used 

for data collection was the rating- scale survey, 5 levels.  The statistics used for data analysis were 

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

Major Findings:  ( 1 )  The opinions about moral and ethical behaviors of school administrators 

from the teachers under Secondary Educational Service Area Office 26 were at the high levels in all 

aspects.  ( 2)  Comparing the moral and ethical behaviors of school administrators categorized by the 



110 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 1 January - June 2021 

teacher’ s working experience and the sizes of the schools indicated that there was no difference in 

overall results. 

Keyword: the moral and ethical behaviors 

 

บทนำ 

 คุณธรรม จริยธรรม เปนบทบัญญัติของความดีงามของบุคคลที่สงผลตอการประพฤติดีประพฤติชอบ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษาที่ตองมีคุณธรรม จริยธรรมซึ่งไมใชมีพฤติกรรมที่ยึดกรอบกฎหมายอยางเดียวเทานั้น แตตอง

ประพฤติปฏิบัติใหอยูในกรอบคุณธรรมที่ดีงามตามพฤติกรรมจริยธรรมของสังคมที่ไดรับการยอมรับและเปนองคประกอบ

สำคัญท่ีจะชวยสรางศรัทธา สรางแรงจูงใจใหเกิดความสามัคคี รวมมือปฏิบัติงานเพ่ือมุงไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว ซึ่งจะสงผลให

ผูรวมงานในองคการและบุคคลทั่วไปเกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือและศรัทธาในตัวผูนำและองคการจนไดรับความไววางใจใน

ท่ีสุด (ประทวน บุญรักษา, 2551: 3) คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา เปนสิ่งจำเปนท่ีผูบริหารทุกคนตองมี เพราะจะชวย

ใหทุกสวนขององคการดำเนินกิจกรรมไปตามท่ีมุงหวังไว น่ันคือ เปาหมายความสำเร็จของงานและการบริหารงานผูบริหาร

หารจะตองมีคุณธรรมในการครองตน ครองคนและครองงาน หากผูบริหารมีความรูแตขาดคุณธรรม ยอมจะไมเปนท่ี

ยอมรับของผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีหลักคุณธรรม 3 ดาน คือ 1) คุณธรรมใน

การครองตน ไดแก สัปปุริสธรรม 4 ไตรสิกขา หิริโอตตัปปะ และสติสัมปชัญญะ 2) คุณธรรมการคน ไดแก พรหมวิหาร

ธรรม สังคหวัตถุธรรม และทศพิธราชธรรม และ 3) คุณธรรมในการครองงาน ไดแก อิทธิบาทธรรม และฆราวาสธรรม 

พฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา มีความสำคัญตอการบริหารงานในสถานศึกษาเปนอยางมาก (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2545: 28-43)  

ดังน้ัน การท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถบริหารงานไดอยางราบรื่นและมีประสทิธิภาพน้ัน จะตองเปนบุคคลท่ี

ไดรับการยอมรับจากบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ ผูบริหารที่ดีจะตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนรวมงานรวมถึง

ผูใตบังคับบัญชา ท้ังในดานการทำงาน การปกครอง บังคับบัญชา และการดำรงตนใหอยูในฐานะท่ีนาเลื่อมใส เคารพนับถือ 

นาเลื่อมใส กลาวคือ มีคุณธรรมในดานการครองตน ครองคน และครองงาน นั่นเอง จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ทั้ง 3 ดาน คือ คุณธรรมในการครองตน 

คุณธรรมในการครองคน และคุณธรรมในการครองงาน ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 26 ซึ่งเปนกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของโดยตรงในฐานะผูใตบังคับบัญชาเพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนแกผูบริหาร

สถานศึกษา และเปนขอสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใหเหมาะสมยิ่งข้ึน

ตอไป 

 จากความความสำคัญขางตนและความเปนมาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะที่เปนนักศึกษาการบริหารการศึกษาและมี

ความตั้งใจที่จะเปนผู บริหารในภายภาคหนาจึงมีความสนในที่จะศึกษาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา จำแนก

ตามประสบการณในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา  

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ใน 3 ดาน ดังน้ี (มาลิณี จุโฑปะมา, 2543: 382-402)  

1.1 ดานการครองตน 

1.2 ดานการครองคน 

1.3 ดานการครองงาน  

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

26 ปการศึกษา 2562 จำนวน 1,824 คน 

2.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้ง ซึ่งไดมาจากการสุมจากประชากรโดยกำหนดขนาดของ

กลุมตัวอยางตามตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie &Morgan) (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษณ, 2555: 149) ได

กลุมตัวอยางจำนวน 320 คน แลวทำการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 

3. ตัวแปรท่ีศึกษา  

3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ไดแก ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน  

3.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูตอพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน 3 ดาน 

ดังน้ี (มาลิณี จุโฑปะมา, 2543: 382-402) ดานการครองตน ดานการครองคน และดานการครองงาน  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ตามความคิดเห็นของครูตอพฤติกรรมคุณธรรม 

จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน 3 ดาน ดังน้ี 1) ดานการครองตน 2) ดานการครองคน 3) ดานการครองงาน ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ท่ีมา: มาลณิี จุโฑปะมา, 2543: 382-402 

 

การดำเนินการวิจัย  

 1. การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ประชากรประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 

จำนวน 1,824 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 320 คน ไดมาจากการเปดตารางเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) และดำเนินการ

สุมอยางงาย (Simple random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม 5 ระดับ สถิติที่ใชวิเคราะห

ตัวแปรอิสระ 

1. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

2. ขนาดของโรงเรียน 

ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของครูตอพฤติกรรมคุณธรรม จรยิธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาใน 3 ดาน 

1. ดานการครองตน 

2. ดานการครองคน 

3. ดานการครองงาน 
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ขอมูล คารอยละ หาคาเฉลี่ย (x�) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานดวย คาที (t-test) ผูวิจัยไดศึกษา

หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนำไปศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของ

ผูบริหารโรงเรียน แบงเปน 3 ดาน คือ การครองตน การครองคน และการครองงานนำขอมูลท้ังหมดมาสรางแบบสอบถาม

ใหครอบคลุมเรื่องที่ศึกษา และนำแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทานตรวจสอบ

ความถูกตองเหมาะสมความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ผลการวิเคราะหหาคาอำนาจจำแนกรายขอ และหา

คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient alpha) ของ Cronbach ได

ความเช่ือมั่นเทากับ 0.97 

2. การรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดทำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อยืนยันและขอ

ความอนุเคราะหผู อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพื ่อขออนุญาตสง

แบบสอบถามไปยังครูที่เปนกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง จำนวน

แบบสอบถามที่สงไปจำนวน 320 ฉบับ เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับ นำมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 

ท้ังหมด เลือกฉบับท่ีสมบูรณมาจัดระบบขอมูลลงรหัสและทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรปู โดย

การหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stand deviation) 

และทำการทดสอบสมมติฐานการวิจัยดวย การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง สองกลุมที่มีอิสระตอกัน โดยใชการ

ทดสอบคาทีแบบกลุมอิสระตอกัน t-test (independent) 

 

ผลการวิจยั  

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

 

ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำแนกตาม

ประสบการณในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียน 

(n=320) 

ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน รอยละ 

ประสบการณในการปฏิบัติงาน   

ประสบการณตั้งแต 1 - 20 ป 68 70.10 

ประสบการณมากกวา 20 ป 29 29.90 

รวม 320 100.00 

ขนาดของโรงเรียน   

โรงเรียนขนาดเล็ก 70 72.16 

โรงเรียนขนาดใหญ 27 27.84 

รวม 320 100.00 

 

จากตารางที่ 1 พบวา ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน  

มีประสบการณในการปฏิบัติงานตั้งแต 1 - 20 ป จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 70.10 มีประสบการณในการปฏิบัติงาน

มากกวา 20 ป จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 29.90 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 72.16 และ

โรงเรียนขนาดใหญ จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 27.84  
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ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาพฤติกรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

 

ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในภาพรวมและรายดาน 

(n=320) 

เจตคติของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน x� S.D. ระดับ 

1. ดานการครองตน 3.83 0.48 มาก 

2. ดานการครองคน 3.99 0.45 มาก 

3. ดานการครองงาน 4.14 0.33 มาก 

รวม 4.07 0.31 มาก 

  

จากตารางที่ 2 พบวา พฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.07, S.D. = 0.31) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาเจตคติของ

ครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากทุกดาน โดยสามารถเรียงลำดับคาเฉลีย่จากมากไปหานอย ได

ดังนี้ ดานการครองมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.14, S.D. = 0.25) รองลงมา คือ ดานการครองคน (คาเฉลี่ย = 3.99, 

S.D. = 0.33) และดานการครองตนนอยท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.83, S.D. = 0.45)  

 

ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดานการครองตน 

(n=320) 

ดานการครองตน x� S.D. แปลผล 

1. การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และความรับผดิชอบ 3.79 0.45 มาก 

2. การประหยดัและเก็บออม 3.69 0.44 มาก 

3. มีแหลงสำหรับใหครูคนควาเพ่ิมพูนความรูในเน้ือหาท่ีสอน 3.71 0.54 มาก 

4. การปฏิบัติตามคณุธรรมของศาสนา 3.75 0.50 มาก 

5. มีความจงรัก ภักดตีอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 3.81 0.49 มาก 

รวม 3.83 0.48 มาก 

 

จากตารางที่ 3 พบวา พฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 ดานการครองตน โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.83, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับมากที่สุด คือ มีความจงรัก ภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย (คาเฉลี่ย=3.81, S.D.=0.49) 

รองลงมาคือ การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ (คาเฉลี่ย=3.79, S.D.=0.45) และนอยที่สุดคือ มีแหลง

สำหรับใหครูคนควาเพ่ิมพูนความรูในเน้ือหาท่ีสอน (คาเฉลี่ย=3.71, S.D.=0.54) 
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ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดานการครองคน 

(n=320) 

ดานการครองคน x� S.D. แปลผล 

1. ความสามารถในการประสานสมัพันธ และสรางความเขาใจอันดกัีบ

ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และผูมาตดิตองาน 

3.92 0.28 มาก 

2. ความสามารถในการรวมงานเปนกลุม สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับ

และใหความรวมมือ 

3.79 0.61 มาก 

3. ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยคามเสมอภาค แนะนำสิ่งท่ีเปนประโยชน 3.72 0.79 มาก 

4. การเปนผูมคีวามเปนธรรมท้ังตนเองและผูอ่ืน 3.94 0.66 มาก 

5. การเสรมิสรางความสามัคคี และรวมกิจกรรมท้ังหมูคณะท้ังในและนอก

หนวยงาน 

4.04 0.73 มาก 

รวม 3.99 0.45 มาก 

 

จากตารางที่ 4 พบวา พฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 ดานการครองคน โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.99, S.D.=0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยู ในระดับมากที่สุด คือ การเสริมสรางความสามัคคี และรวมกิจกรรมทั้งหมูคณะทั้งในและนอกหนวยงาน 

(คาเฉลี่ย=4.04, S.D.=0.73) รองลงมาคือ การเปนผูมีความเปนธรรมท้ังตนเองและผูอ่ืน (คาเฉลี่ย=3.94, S.D.=0.66) และ

นอยท่ีสุดคือ . ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนำสิ่งท่ีเปนประโยชน (คาเฉลี่ย=3.72, S.D.=0.79) 

 

ตารางท่ี 5 คะแนนเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดานการครองงาน 

(n=320) 

ดานการครองงาน x� S.D. แปลผล 

1. ความรับผดิชอบตอหนาท่ี 3.87 0.48 มาก 

2. ความรูความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 3.98 0.56 มาก 

3. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน 4.52 0.50 มากท่ีสุด 

4. ความพากเพียรในการทำงานและผลงานเปนท่ีนาพอใจ 4.38 0.54 มาก 

5. การคำนึงถึงประโยชนสวนรวมของประชาชน 3.64 0.59 มาก 

6. ผลงานท่ีปฏิบัตเิก่ียวกับหนาท่ีความรับผดิชอบ 4.35 0.63 มาก 

7. ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม 4.30 0.62 มาก 

8. เปนผลงานการบริการประชาชนท่ีสามารถใชเปนตัวอยางแกผูอ่ืนได 3.96 0.58 มาก 

9. เปนผลงานท่ีเกิดจากความริเริม่สรางสรรค 4.30 0.52 มาก 

10. เปนผลงานท่ีตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะอุตสาหะ 3.67 0.66 มาก 

รวม 4.24 0.43 มาก 
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จากตารางที่ 5 พบวา พฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 ดานการครองงานโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=4.24, S.D.=0.43) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด คือ ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน (คาเฉลี่ย=4.52, S.D.=0.50) รองลงมาคือ ความ

พากเพียรในการทำงานและผลงานเปนที่นาพอใจ(คาเฉลี่ย=4.38, S.D.=0.64) และนอยที่สุดคือ การคำนึงถึงประโยชน

สวนรวมของประชาชน (คาเฉลี่ย=3.64, S.D.=0.48) 

 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำแนกตาม ประสบการณ และขนาดของโรงเรยีน 

 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและรายดาน จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียน  

(n=320)  

พฤติกรรม จริยธรรมผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียน 

ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

t ต้ังแต 1-20 ป (n=68) มากกวา 20 ปขึ้นไป (n=29) 

x� S.D. x� S.D. 

1. ดานการครองตน 3.91 0.54 3.64 0.19 1.19* 

2. ดานการครองคน 3.99 0.54 3.320 0.06 3.69 

3. ดานการครองงาน 4.16 0.39 4.10 0.12 0.37 

รวม 4.07 0.37 4.07 0.03 0.12 

 

 จากตารางที่ 6 พบวา ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตั้งแต 1-20 ป กับมีประสบการณในการปฏิบัติงาน

มากกวา 20 ป ข้ึนไป มีพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา 

เขต 26 ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน ครูท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันท้ังสองกลุม 

มีพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไมแตกตาง

กัน  

 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและรายดาน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

(n=320)  

พฤติกรรม จริยธรรมผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียน 

ขนาดของโรงเรียน 

t โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ 

x� S.D. x� S.D. 

1. ดานการครองตน 3.90 0.53 3.64 0.20 3.44* 

2. ดานการครองคน 3.99 0.53 3.320 0.06 0.52 

3. ดานการครองงาน 4.16 0.38 4.10 0.12 1.20 

รวม 4.07 0.37 4.07 0.03 0.14 
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จากตารางที่ 7 พบวา ครูที่อยูโรงเรียนขนาดเล็ก กับครูที่อยูโรงเรียนขนาดใหญ มีพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณา

รายดาน ขนาดของโรงเรียนไมแตกตางกันท้ังสองกลุม  

 

อภิปรายผล  

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย มุงศึกษาพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยซึ่งผลการวิจัยสามารถนำมาแปลผลไดดังน้ี 

1. พฤติกรรมจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาเจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยสามารถเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานการครองงานคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา 

คือ ดานการครองคน และดานการครองตนนอยท่ีสุด 

1.1. ครองตน ทานใหปฏิบัติตามฆราวาสธรรม 4 ซึ่งเปนหลักการครองชีวิตของคฤหัสถ ใชสำหรับเรา ๆ ทาน 

ๆ ผูมิใชนักบวช สัจจะ มีสองความหมาย ความหมายแรก คือ ความจริง สวนอีกความหมาย พูดถึงการใชชีวิตโดยยึดความ

จริงเปนท่ีตั้ง ไดแก การเปนคนถือความจริง เปนหลักธรรม สำหรับคิด-พูด และกระทำ เรียกวา เปนคน จริง คนซื่อสัตย คน

ซื่อตรง รวมทั้งการใชความจริงเปนหลักในการกำหนดความสัมพันธกับผูอื่น เรียกวา เปนจริงใจ พูดจริง และทำจริง ทมะ: 

มีสองความหมายเชนกัน ความหมายแรก หมายถึง การฝกใจตนเอง หรือขมใจตนเองไมใหเปน ทาสของกิเลศ ไดแก โลภ 

โกรธ หลง เรียกวา เรียนรูดวยตนเอง ฝกใจตนเอง ฝกนิสัยตนเอง จนสามารถควบคุมใจ ควบคุมวาจา และควบคุมการ

กระทำ ใหเปนไปในสิ่งที ่ดีที่ควรได อีกความมายหนึ่ง หมายถึง การแกไขขอบกพรองของตน และการปรับปรุงตนให

เจริญกาวหนาดวยสติปญญา ทมะมีจุดหมายที่ทำใหเกิดปญญา ขันติ : เปนความอดทนที่ตั้งหนาตั้งตาทำงานดวยความ

ขยันหมั่นเพียร โดยมุงมั่นอยูที่จุดหมายของงาน ไมทอถอย หนักเอาเบาสู ไมหวั่นไหว แตเปนคนแข็งแกรง ทนทานตอ

อุปสรรค จนสุดทายไปถึงซึ่งความสำเร็จของงาน หรือความสำเร็จในแตละชวงชีวิต จาคะ :เปนคนใจกวางพรอมรับฟงความ

ทุกข ความคิดเห็น และความตองการของคนอื่น เปนคนใจไมคับแคบ เห็นแกตนหรือเอาแตใจตน แตพรอมที่จะรวมมือ

ชวยเหลือเอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละแมความสุขสบายสวนตนหรือผลประโยชนสวนตนได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพระรา

ชวรมุนี (ประยุตธ ปยุตโต 2528) 

1.2 การครองคน คือ การรูจักคนอ่ืน มองคนอ่ืนในแงดี ในการทำงานรวมกับคนอ่ืน การการครองคนเปนเรื่อง

ที่ยากที่สุด จึงควรทราบหลักการครองใจคน ซึ่งหลักทางพุทธศาสนาไดกำหนดไวอยางชัดเจนในที่นี้จะนำเสนอเฉพาะใน

สวนที่สำคัญ ดังนี้ การรูจักเสียสละแบงปนดวยจิตใจที่โอบออมอารี เปนการครองใจคนที่ดีวิธีหนึ่ง เพราะการเปนผูใหทุก

อยางแกบุคคลอื่น ยอมจะไดรับผลตอบแทนที่มีคามากกวาสิ่งของที่ใหไป นั่นคือ ทำใหเกิดความรัก ความศรัทธา การรูจัก

เลือกใชวาจาท่ีออนหวาน คนอ่ืนฟงแลวสบายใจ อยากอยูใกล อยากคบคาสมาคมดวย ตองมีความรับผิดชอบตอคำพูดของ

ตนเอง ตามภาษิตท่ีวา “พูดเปนนายใจเปนบาว” หมายความวา ใหคิดกอนพูด พูดแลวตองทำ ปฏิบัติตามอยางท่ีพูด พลอย

ยินดีเมื่อผูอ่ืนไดดี ยกยองชมเชยเมื่อผูอ่ืนทำงานประสบความสำเร็จ ใหความจริงใจ ใหความชวยเหลือในโอกาสอันควร การ

ทำตนใหเปนคนเสมอตนเสมอปลาย คือ การติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่นอยางสม่ำเสมอ ไมใหขาดชวงตอน ก็จะทำใหการ

ทำงานรวมกันอยางตอเน่ือง มีน้ำใจตอกัน ซึ่งสอดคลองกับ กุสุมา ยี่ภู (2553) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพท่ี

พึงประสงคในทรรศนะของครูโรงเรียนวัดบางไผสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก 

1.3 การครองงาน คือ การรูจักงานที่ตนเองกำลังทำ และทำงานอยางมีความสุข รักและชอบในงานที่ตนเอง

กำลังทำอยู มีวิธีการครองงาน ดังน้ีคือ การครองงานโดยใชความรูและปญญา กลาวคือ ปญญากับความรูตางก็เก้ือกูลตอกัน
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รู จักการคนหาความรู ใหมมาชวยพัฒนางานที่ตนเองทำอยูใหดีขึ ้นอยู เสมอการครองงานโดยใชหลักธรรมมุงมั ่นสูง

ความสำเร็จ คือ การมีใจรัก มีความพากเพียรทำ ตั้งใจฝกใฝ และใชปญญาไตรตรอง งานน้ันก็จะสำเร็จ เมื่องานสำเร็จ การ

ทำงานก็จะมีความสุข มีความรักในงานการใหความรักและความเคารพในงานอาชีพของตน ไมดูถูกหรือใหใครดูหมิ่นในงาน

ของตน มีจริยธรรมในอาชีพ คือการซื่อสัตยตองานในหนาที่ของตน การการครองตน การครอง คนครองงาน จะเห็นไดวา

เปนศิลปะการทำงานใหมีความสุข บุคคลใดใชหลักการตามท่ีกลาวมาก็จะมีความสำเร็จในการทำงาน ฉะน้ัน การการครอง

ตนก็คือการรูจักตนเอง การการครองคนคือการรูจักผูอ่ืน สวนการครองงานคือการมีสมาธิ สุรัตน ดวงชาทม (2563) ให

ความเห็นวา “ความสำเร็จหรือความลมเหลวขององคการข้ึนอยูกับศักยภาพของผูบริหาร องคการทุกองคการ ไมวาจะเปน

องคการภาครัฐ หรือเอกชนจึงปรารถนาท่ีจะใหมี หรือไดมาซึ่งนักบริหารมืออาชีพมาบริหารองคการ ซึ่งนักบริหารมืออาชีพ

คือ ผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถและมีประสบการณในการบริหาร มีผลงานท่ีประสบความสำเร็จจนเปนหลักประกันถึง

ความเปนผูบริหารท่ีมีสมรรถนะสูง มีคุณภาพและมีมาตรฐานจนเปนท่ียอมรับ" ผูบริหารท่ีประสบความสำเร็จในการบริหาร

อยางมืออาชีพจำนวนมากพบวาผูบริหารเหลาน้ันจะมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีโดดเดนในเรื่องตอไปน้ี 1. มีบุคลิกภาพท่ี

ดี (Personality)ผูบริหารมืออาชีพตองเปนผูที่มีบุคลิกภาพดี คนที่มีบุคลิกภาพดีคือ “คนที่มีจิตแจมใส กายสงา วาจาดี 

หรือคนท่ีมีมาดตองตา วาจาตองใจ ภายในตองเยี่ยม” “มาดดีมีชัยไปกวาครึ่ง” 2. มีความรูดี (Knowledge) นักบริหารมือ

อาชีพจะตองเปนผูมีความรูดี ผูมีความรูดีจะเปนผูมีบารมีเปนที่ยอมรับ มีคำกลาววา “Knowledge is Power ความรูคือ

อำนาจ” ผูที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจะเปนผูที่รูกวาง และรูลึก คือ know something in everything รูบางสิ่งใน

ทุกสิ่ง (ความรูทั่วไป ตองรูกวางและรูไกล) know everything in something รูทุกสิ่งในบางสิ่ง (รูงานในหนาที่ตองรูลึก) 

รวมท้ังรูอยางถูกหลักวิชา 

2. เปรียบเทียบพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและรายดาน จำแนกตามประสบการณในการปฏบัิติงาน ครูท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงาน

ตั้งแต 1-20 ป กับมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 20 ป ขึ้นไป มีพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน ครูท่ีมี

ประสบการณในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันทั้งสองกลุม มีพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอาจจะเปน

เพราะวาครูมองผูบริหารสถานศึกษาวา การครองตนยึดหลักศีลหา การครองคนยึดหลักสังคหวัตถุ 4 และการครองงานยึด

หลักอิทธิบาท 4 

2.1 เปรียบเทียบพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและรายดาน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ครูที่อยูโรงเรียนขนาดเล็ก กับครูที่อยูโรงเรียน

ขนาดใหญ มีพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน ขนาดของโรงเรียนไมแตกตางกันท้ังสองกลุม ซึ่งครูท่ีอยูโรงเรียนขนาด

เล็กหรือครูที่อยูโรงเรียนขนาดใหญ จะมองคุณธรรม จริยธรรมผูบริหารไมแตกตางกันอาจจะเพราะผูบริหารมีหลักในการ

ครองคน ครองตน และครองงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มุงเนนหลักธรรมประจำใจพรอมท่ีจะนำพาผูใตบังคับบัญชา

ไปในทางท่ีดี 

  

ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช 

 1. ดานการครองตนมีบุคลิกภาพท่ีดี (Personality) ผูบริหารมืออาชีพตองเปนผูท่ีมีบุคลิกภาพดี คนท่ีมีบุคลิกภาพ

ดีคือ “คนท่ีมีจิตแจมใส กายสงา วาจาดี หรือคนท่ีมีมาดตองตา วาจาตองใจ ภายในตองเยี่ยม” “มาดดีมีชัยไปกวาครึ่ง” มี
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ความรูดี (Knowledge) นักบริหารมืออาชีพจะตองเปนผูมีความรูดี ผูมีความรูดีจะเปนผูมีบารมีเปนท่ียอมรับ มีคำกลาววา 

“Knowledge is Power ความรูคืออำนาจ” ผูที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจะเปนผูที ่รู กวาง และรูลึก คือ know 

something in everything รูบางสิ่งในทุกสิ่ง (ความรูท่ัวไป ตองรูกวางและรูไกล) know everything in something รูทุก

สิ่งในบางสิ่ง (รูงานในหนาท่ีตองรูลึก) รวมท้ังรูอยางถูกหลักวิชาสามารถนำมาพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

2. ดานการครองคน ควรเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง (chief change officer) ที่ใดไมมีการเปลี่ยนแปลงที่นั่นไมมี

การพัฒนาการเปลี ่ยน แปลง คือการพัฒนา (changing is development) ผู บริหารมืออาชีพจะตองเปนผู นำการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขององคการโดยเฉพาะในยุคปฏริูปยิ่งมีความตองการผูนำการเปลี่ยนแปลงจึงจะทำใหงานบรรลุผลสำเร็จ 

ผูบริหารท่ีเปนผูนำ 

3. ดานการครองงานตองเปนผูนำวิชาชีพ (Professional leader) นักบริหารมืออาชีพจะตองมีความรูความเขาใจ

ในศาสตรของวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพเปนอยางดีมีความสามารถในการประกอบวิชาชีพจนมีความชำนาญการหรือ

เช่ียวชาญในวิชาชีพมีผลงานเปนท่ีประจักษเปนท่ียอมรับของผูท่ีประกอบวิชาชีพดวยกันและผูรับบริการนอกจากน้ีจะเปนผู

ท่ีประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัดเปนแบบอยางท่ีดีแกผูประกอบวิชาชีพดวยกันบัญญัติ 10 ประการ

ท่ีกลาวขางตนจะเปนเข็มทิศสำหรับผูบริหารท่ีจะพัฒนาตนเอง สูการเปนนักบริหารมืออาชีพ 
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ความสัมพันธระหวางสาเหตุของความขัดแยงและพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาความสัมพันธระหวางสาเหตุของความขัดแยงกับทักษะและพฤติ

กรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 จากสถานศึกษาขนาดเล็กจำนวน 130 แหง ขนาดกลางจำนวน 16 แหง และขนาดใหญจำนวน 9 แหง รวมจำนวน

ผูบริหารท่ีเปนกลุมตัวอยางท้ังหมด 155 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามผูบริหารสถานศึกษา 

แบบประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ และคาไคสแควร 

ผลการวิจัยพบวา 1. สาเหตุของความขัดแยงของบุคลากรในสถานศึกษา สวนใหญเกิดจากดานองคประกอบ

สวนบุคคล รองลงมาดานสภาพสถานศึกษาและนอยสุดดานปฏิสัมพันธในการทำงาน 2. การศึกษาทักษะการบริหารความ

ขัดแยง แบงตามการมีทักษะบริหารความขัดแยงและการใชทักษะบริหารความขัดแยง พบวา ผู บริหารสถานศึกษา

สวนมากอยูใน 2 กลุมใหญ คือ กลุมมีทักษะการบริหารความขัดแยงมาก-ใชทักษะมากและกลุมมีทักษะการบริหารความ

ขัดแยงนอย-ใชทักษะนอย มีสวนนอยอยูในกลุมที่มีทักษะการบริหารความขัดแยงมาก-ใชทักษะนอยและกลุมที่ทักษะ

นอย-ใชทักษะมาก 3. แบบพฤติกรรมการบริหารความขัดแยง พบวาผูบริหารสถานศึกษาสวนมากมีพฤติกรรมบริหาร

ความขัดแยงแบบประนีประนอม รองลงมาเปนแบบการรวมมือและการยอมใหมีผูบริหารสถานศึกษาบางสวนใชแบบ

พฤติกรรมมากวา 1 วิธีรวมกัน ไดแก แบบการรวมมือและการประนีประนอม หรือแบบการประนีประนอมและการยอมให 

คำสำคัญ: ทักษะการบริหารความขัดแยง พฤติกรรมการบรหิารความขัดแยง ผูบรหิารสถานศึกษา 

ABSTRACT 

This research aimed to study the relationships between causes of conflict, conflict management 

behavior and skills of school administrators under the Pathum thani primary educational service area 

office 2. The samples were 155 school administrators from 130 small sized schools, 16 medium sized 

schools and 9 large sized schools. The instruments used in this study were five-level rating scales 

questionnaires. The statistics in the data analysis were mean, standard deviation, and Chi-square. 

The research findings were revealed as follows: 1. The main causes of conflict in schools were 

individually differences and the organization environment. 2. The study of conflict management skills 

which classified by having conflict management skills and using conflict management skills were found 
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that most school administrators were in two large groups, they were the group had a lot of conflict 

management skills - use a lot of skills and the group had a little conflict management skills - use a few 

skills. There were a few in the group with a lot of conflict management skills - use a few skills and a 

group with a few skills - use a lot of skills. And 3. According to the conflict management behaviors, it 

was found that most of the school administrators had a compromise management behavior, followed 

by the cooperative style and allowing some school administrators to use behavioral style more than 

one method together. They consisted of cooperation and reconciliation model or a compromise style 

and allowing. 

Keywords: Conflict Management Skill, Conflict Management Behavior, School Administrator 

 

บทนำ 

แกไขการเปลี่ยนแปลงองคกรในการบริหารการศึกษาดวยเห็นวา ครูและผูบริหารสถานศึกษาจะทำงานไดมี

ประสิทธิภาพและสรางสรรคมากขึ้น หากสามารถควบคุมสาเหตุแหงความขัดแยงและจัดการกับความขัดแยงที่เกิดข้ึน 

ภายในสถานศึกษาใหสำเร็จลุลวงไดดวยดี ตลอดจนสถานศึกษาจำเปนตองรูวาปญหาใดพรอมที่จะแกไขหรือไม อีกท้ัง

พยายามทำความเขาใจอยางถองแทถึงธรรมชาติของความขัดแยงและปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

การบริหารความขัดแยงจึงเปนเรื่องปกติธรรมชาติของบุคคลและสมควรท่ีจะกลาวไดวา การบริหารความขัดแยงสำคัญตอ

ชีวิตนักบริหารแตละคน 

จากเหตุผลที่กลาวมานี้ ผูวิจัยจึงสนใจ ที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางสาเหตุพฤติกรรมและทักษะการบริหาร

ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เกี ่ยวกับ

ความสัมพันธของทักษะพฤติกรรมท่ีแสดงออกเมื่อเผชิญกับความขัดแยงตามแนวคิดของ Thomas and Kilmann (1987: 

11-16; อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2560: 106) คือ การเอาชนะ การรวมมือ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง 

และการยอมให อีกท้ังทักษะในการบริหารความขัดแยงตามแนวคิดของ Francis Trusty (1987: 14; อางถึงใน เสริมศักดิ์ 

วิศาลาภรณ, 2560: 163) ในดานการวิเคราะหสถานการณ การเจรจา การกระจายความเปนธรรม และการใชอำนาจ เพ่ือ

นำขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปใชเปนสวนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา อันจะเปน

ประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาและเปนผลดีตอการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง รวมถึงหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของ  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยคุณลักษณะสถานศึกษา ไดแก ขนาดของสถานศึกษาและสาเหตุของ

ความขัดแยงสวนใหญในสถานศึกษาและคุณลักษณะของผูบริหาร ไดแก ประสบการณในการบริหารวามีความสัมพันธกัน

กับพฤติกรรมการบริหารความขัดแยง ซึ่งเปนความสามารถในการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร ความมุงหมายในการ

วิจัยครั้งน้ี ไดแก 

 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของผูบริหารสถานศึกษา สาเหตุของความขัดแยงของบุคลากรในสถานศึกษา

แบบพฤติกรรมการบริหารความขัดแยง 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดสถานศึกษากับพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงและทักษะการบริหาร

ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางประสบการณบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการบริหารความ

ขัดแยงและทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางสาเหตุของความขัดแยงกับทักษะการบริหารความ

ขัดแยงและแบบพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา การศึกษาแบบพฤติกรรมการบริหารความ

ขัดแยง ผูวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางสาเหตุของความขัดแยงกับทักษะและพฤตกิรรมการบรหิาร

ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 ในเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ท้ังจาก สถานศึกษาขนาดเล็กจำนวน 130 แหง ขนาดกลางจำนวน 16 แหง และขนาดใหญ 

จำนวน 9 แหง จำนวนรวม 155 แหง 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยที่ใชผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวแทนของบุคลากรทั้งหมดในการใหขอมูล

เก่ียวกับสถานศึกษาของตนและใชผูบริหาร จากสถานศึกษาท้ังหมด 155 แหง เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 งานวิจัยฉบับน้ี ผูวิจัยใชเครื่องมือวัดเปนแบบสอบถาม จำนวน 2 ชุด คือ 

 ชุดที่ 1 แบบสอบถามสาเหตุของความขัดแยงและวัดการมีทักษะการบริหารความขัดแยงและการใชทักษะใน

การบริหารความขัดแยง ประกอบดวย ขอคำถามจำนวน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามลักษณะแบบเลือกตอบ 

เก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามดานประสบการณในตำแหนงบริหารหรือปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงบริหาร 

และขนาดของสถานศึกษา 

พฤติกรรมการบริหาร 

- การเอาชนะ 

- การรวมมือ 

- การประนีประนอม 

- การหลีกเลี่ยง 

- การยอมให 

ประสบการณในตำแหนงบริหาร 

- นอยกวา 10 ป 

- ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 
  

ขนาดโรงเรียน 

- ขนาดใหญ 800 คนข้ึนไป 

- ขนาดกลาง 300 – 799 คน 

- ขนาดเล็กนักเรียน 100 – 299 คน 

 

สาเหตุของความขัดแยง 

- ความแตกตางระหวางบุคคล 

- ปญหาความสมัพันธระหวางหนวยงาน 

- ความเขาใจไมตรงกัน 
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาตามแนวคิดของนิวแมน

และบรูล แบงออกเปน 3 ดานคือ ดานองคประกอบสวนบุคคล ปฏิสัมพันธในการทำงานและสภาพของสถานศึกษา แตละ

ดานประกอบดวยสาเหตุของความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา ดานละ 5 ขอ รวม 15 ขอ 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ Francis 

Trusty แบงออกเปน 4 ทักษะ คือ ทักษะการวิเคราะหสถานการณ ทักษะการเจรจา ทักษะการกระจายความเปนธรรม 

และทักษะการใชอำนาจ รวม 30 ขอคำถาม 

 ชุดท่ี 2 แบบสอบถามแบบพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 2 ชุด คือ แบบวัดทักษะการบริหารความ

ขัดแยงและแบบวัดพฤติกรรมการบริหารความขัดแยง เปนการวัดพฤติกรรมที่แสดงออกในสถานการณความขัดแยง ใน

การเก็บขอมูลจะใชวิธีการเก็บขอมูลทั้ง 2 ชุดพรอมกัน โดยผูวิจัยไดนำหนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อทำการวิจัย ตอบ

แบบสอบถามจากคณะศึกษาศาสตร.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี ถึงผู อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูวิจัยไปสงและเก็บรวบรวมคืนดวยตนเอง 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. คาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค เพ่ือหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการวิจัยครั้งน้ี 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหพบวาผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 155 คน มีแบบพฤติกรรมการบริหารความขัดแยง ดังน้ี คือ 

สวนใหญจะมีพฤติกรรมการบรหิารความขัดแยงแบบประนีประนอมรอยละ 39.35 รองลงมามี พฤติกรรมการบริหารความ

ขัดแยงแบบการรวมมือรอยละ 23.23 และมีพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงแบบการยอมใหรอยละ 20.00 

 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและรอยละของทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 

พฤติกรรมการบริหารความขัดแยง จำนวน (n) รอยละ 

 การเอาชนะ 1 0.65 

 การรวมมือ 36 23.23 

 การประนีประนอม 61 39.35 

 การหลีกเลี่ยง 6 3.87 

 การยอมให 31 20.00 

 การรวมมือ-การประนีประนอม 12 7.74 

 การรวมมือ-การหลีกเลี่ยง 2 1.29 

 การรวมมือ-การยอมให 2 1.29 

 การประนีประนอม-การยอมให 4 2.58 

รวม 155 100.00 
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางสาเหตุความขัดแยงของบุคลากรกับพฤติกรรมการบริหารความ ขัดแยงของ

ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ผลการว ิ เคราะห พบว  ากล ุ  มผ ู  บร ิหารสถานศ ึกษา ใช แบบพฤต ิกรรมการบร ิหารความข ัดแยง 

มีความสัมพันธ ก ับสาเหตุความขัดแยงของบุคลากรในสถานศึกษา ที ่ระด ับนัยสำคัญทางสถิต ิท ี ่ระด ับ .01  

(X2 = 37.351) ปรากฎวาสถานศึกษาสวนใหญซึ่งผูบริหารมีแบบพฤติกรรมบริหารความขัดแยงแบบประนีประนอม จะมี

สาเหตุความขัดแยงของบุคลากรสวนใหญเกิดจากองคประกอบสวนบุคคลสวนผูบริหารสถานศึกษาที ่มีแบบพฤติ

กรรมการบริหารความขัดแยงแบบการรวมมือ 

  

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมลู สามารถสรุปประเด็นสำคัญไดดังน้ี 

1. ขอมูลพ้ืนฐานของการวิจัย 

1.1 สถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สวนใหญเปนสถานศึกษา

ขนาดเล็ก (รอยละ 83.87) มีเพียงสวนนอยเปนขนาดกลาง (รอยละ 10.32) และขนาดใหญ (รอยละ 5.81) ผูบริหาร

สถานศึกษาสวนใหญมีประสบการณบริหารสถานศึกษาตั้งแต 10 ปข้ึนไป (รอยละ 70.97) และสวนนอย (รอยละ 29.03) 

มีประสบการณนอยกวา 10 ป 

1.2 สาเหตุของความขัดแยงของบุคลากรในสถานศึกษาจากการศึกษา 3 ดาน พบวาสาเหตุของความขัดแยง

สวนใหญดานองคประกอบสวนบุคคล (รอยละ 49.03) รองลงมาคือดานสภาพสถานศึกษาและดานปฏิสัมพันธในการ

ทำงาน (รอยละ 32.26 และ 18.17) ตามลำดับ  

1.3. การศึกษาทักษะการบริหารความขัดแยง แบงตามการมีทักษะการบริหารความขัดแยงและการใชทักษะ

การบริหารความขัดแยง พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนมากอยูใน 2 กลุมใหญๆ คือ มีทักษะมาก-ใชทักษะมาก (รอยละ 

43.22) และกลุมมีทักษะนอย-ใชทักษะนอย (รอยละ 41.29) มีสวนนอยอยูใน กลุมมีทักษะมาก-ใชทักษะนอย (รอยละ 

10.97) และกลุมมีทักษะนอย-ใชทักษะมาก (รอยละ 4.52)  

2. ผลการศึกษาความสัมพันธตามสมมติฐานท่ีตั้งไวพบวา 

พฤติรรมการบริหารความ

ขัดแยง 

จำนวนสถานศึกษาแยกตามสาเหตุความขัดแยง (รอยละ) 

X2 องคประกอบ

สวนบุคคล 

ปฏิสัมพันธใน

การทำงาน 

สภาพ

สถานศึกษา 
รวม 

การเอาชนะ (0.65) - - (0.65)  

การรวมมือ (7.09) (2.58) (13.55) (23.23)  

การประนีประนอม (23.87) (6.45) (9.03) (39.35)  

การหลีกเลี่ยง - (2.58) (1.29) (3.87)  

การยอมให (8.39) (6.45) (5.16) (20.00) 37.531** 

การรวมมือ-การประนีประนอม (4.52) (0.65) (2.58) (7.74)  

การรวมมือ-กาหลีกเลี่ยง (1.29) - - (1.29)  

การรวมมือ-การยอมให (0.65) - (0.65) (1.29)  

การประนีประนอม-การยอมให (2.58) - - (2.58)  

รวม (49.03) (18.71) (32.26) (100.00)  
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2.1 แบบพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงและทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาไม

ข้ึนอยูกับขนาดของสถานศึกษา 

2.2 แบบพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงและทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาไม

ข้ึนอยูกับประสบการณการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

2.3 สาเหตุของความขัดแยงของบุคลากรในสถานศึกษามีความสัมพันธกันกับแบบพฤติกรรมการบริหาร

ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตจะไมสัมพันธกับทักษะการบริหารความ

ขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 

 

อภิปรายผล 

จากการวิจัย ความสัมพันธระหวางขนาดสถานศึกษา ประสบการณการบริหารกับสาเหตุความขัดแยงกับทักษะ

และพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 พบวา 

1. สาเหตุดานองคประกอบสวนบุคคล เปนสาเหตุหลัก เกิดจากความแตกตางระหวางบุคคล ดานพฤติกรรมและ

บุคลิกภาพของบุคคล ตลอดจนฐานะความเปนอยู ถึงแมจะมีอาชีพเชนเดียวกันแตชีวิตความเปนอยูอาจแตกตางกัน แต

การปฏิบัติงานในภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายหรืองานพิเศษในสถานศึกษาทุกคนตองปฏิบัติหรือกระทำรวมกัน หากไมมี

ความเสมอภาคยอมเกิดความขัดแยงข้ึนได 

2.ทักษะการบริหารความขัดแยงไมข้ึนกับขนาดของสถานศึกษาและประสบการณการบริหารเพราะวา ผูบริหาร

สถานศึกษาทั้งในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญจะแบงเปน 2 กลุมใหญๆ ก็คือ กลุมมีทักษะมาก-ใช

ทักษะบริหารมาก และกลุมมีทักษะนอย-ใชทักษะบริหารนอย เพราะสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญมี

ลักษณะงานไมแตกตางกันมาก 

3. แบบพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ไมขึ ้นกับขนาดของสถานศึกษาและ

ประสบการณการบริหาร เพราะวาสถานศึกษาทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ ผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหาร

ความขัดแยงเชนเดียวกัน คือสวนใหญมีพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงแบบประนีประนอม สวนแบบพฤติกรรมอื่นๆ 

ใชนอยหรือไมใช 

 

ขอเสนอแนะ 

ผลจากการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางสาเหตุของความขัดแยงกับทักษะและพฤติกรรมการบริหารความ

ขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2” สามารถนำมาเปน

ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการบริหารงานบริหารสถานศึกษา และสำหรับการวิจัยเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. ผู บริหารสถานศึกษาควรเลือกใชวิธีการบริหารความขัดแยงในวิธารรวมมือ ซึ ่งนับไดวาเปนวิธีการที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด และควรหลีกเลี่ยงการใชวิธีการบริหารความขัดแยงแบบวิธีการยอมใหและวิธีการหลีกเลี่ยง 

2. ผูบริหารระดับสูงท่ีมีหนาท่ีรบัผิดชอบดานการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ควรสงเสริมการพัฒนา และกระตุน

ใหผู บริหารสถานศึกษาใชวิธีการบริหารความขัดแยงที ่มีประสิทธิภาพ เชน วิธีการประนีประนอม ซึ ่งจะกอใหเกิด

ประสิทธิภาพตอองคกร อาจทำไดโดยการจัดใหมีการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา โดยพัฒนาดานการมีทักษะการบริหาร

ความขัดแยงในดานการเจรจา และการใชอำนาจใหมากข้ึน สวนดานการใชทักษะการบริหารความขัดแยง ควรสงเสริมให

ผูบริหารสถานศึกษาไดใชทักษะการบริหารความขัดแยงในดานการใชอำนาจมากข้ึนเชนกัน 
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ความคิดเห็นของครูตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

The Opinions of Teachers Towards the Teamwork of School Administrators in Raiking 

Pattana Group under Nakornpathom Primary Educational Service Area Office 2 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื ่อ (1) ศึกษาการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมไรขิงพัฒนา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ (2) เปรียบเทียบการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน

ในกลุมไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณและระดับ

การศึกษา 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรประกอบดวย ครูผูสอน กลุมไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 358 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน กลุมไรขิงพัฒนา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 235 คน ไดมาจากการเปดตารางเครซี่และมอร

แกน (Krejcie and Morgan) และดำเนินการสุมแบบแบงเปนชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม 5 

ระดับ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คารอยละ หาคาเฉลี่ย (x�) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานดวย 

คาที 

 ผลการวิจัยพบวา (1) การทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สรุปโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากและ (2) ผลการเปรียบเทียบการ

ทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

จำแนกตามประสบการณและระดับการศึกษา พบวาโดยรวมและรายดานแตกตางกัน 

คำสำคัญ: ความคิดเห็นของครู การทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were (1) To study the level of opinions of teachers towards the 

teamwork in Raiking Pattana Group under Nakornpathom Educational Service Area Office 2; (2) To 

compare the level of opinions of teachers towards school administrators in Raiking Pattana Group under 

Nakornpathom Educational Service Area Office 2, classified by, experience and education level. 

This research methodology was a descriptive research. The population consisted of 358 people 

who were teachers in Raiking Pattana Group under Nakornpathom Educational Service Area Office 2. 

The sample consisted of 235 people who were teachers in Raiking Pattana Group. Methods of 

conducting research consisted of four steps: (1) studying research problems (2) research design (3) data 
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collection and data analysis, and (4) writing research paper. The statistics used for data analysis were: 

percentage, mean, Standard Deviation and hypothesis testing by Independent t-test. 

Major Finding: (1) The opinions of teachers towards the teamwork of school administrators in 

Raiking Pattana Group under Nakornpathom Educational Service Area Office 2 was in the overall and all 

aspects at high level; and (2) The opinions of different experience and level of education teachers 

towards the teamwork of school administrators in Raiking Pattana Group under Nakornpathom 

Educational Service Area Office 2, classified by experience and education level, were in the overall and 

all aspects significantly different. 

Keywords: The opinions of teachers, The teamwork of school administrators.  

 

บทนำ  

 ปจจ ุบ ันพบวา โรงเร ียนในกลุ มไร ข ิงพัฒนา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศ ึกษานครปฐม  

เขต 2 ไดพยายามสนับสนุนการทำงานเปนทีมแตยังพบปญหาวาบุคลากรของโรงเรียนยังมีแนวคิดรวมท้ังทัศนคติแตกตาง

กัน ขาดทักษะการทำงานเปนทีมที่ถูกตอง ขาดภาวการณเปนผูนำและผูตามที่ดี ประกอบกับตองรับภาระงานมากข้ึน

นอกเหนือจากการสอนปกติ จึงทำใหเกิดปญหาดานการสื่อสาร การประสานงาน ทำใหการทำงานโดยภาพรวมยังไมมี

ประสิทธิภาพ สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ันยังไมดีเทาท่ีควร ดังน้ัน ครูจึงตองทราบถึงปญหาการทำงานเปนทีมของ

โรงเรียน แนวทางการแกไขปญหา เพื่อจะไดวางแผนการพัฒนาทีมงานใหมีประสิทธิภาพตอไป จากความสำคัญของการ

ทำงานเปนทีมดังกลาว ผูบริหารระดับสูงของสำนักเขตพื้นที่การศึกษา จึงมอบนโยบายการจัดการศึกษาที่เนนการมีสวน

รวม และการทำงานเปนทีม (Teamwork) ในฐานะท่ีผูวิจัยเปนบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสำคัญ

ตอการเรียนการสอน จึงสนใจศึกษาถึงสภาพการทำงานเปนทีมที่สามารถกอใหเกิดประสิทธิผลในการทำงาน และชวยให

สมาชิกในทีมไดสราง กลยุทธความรวมมือกัน เพ่ือดำเนินงานในองคกรไดคลองตัวและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร 

 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนกลุมไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีผูวิจัยปฏิบัติหนาท่ีในปจจุบัน เพ่ือเปนการแสวงหาแนวทาง

สนับสนุน และแกไขปญหาในอนาคต และตองการนำผลการศึกษาครั้งนี้ไปใชในการบริหารโรงเรียน เพื่อใหบุคลากร

สามารถปฏิบัติงานเปนทีมไดอยางมีคุณภาพ กอใหเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ในกลุมไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ในกลุมไรขิงพัฒนา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณและระดับการศึกษา 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

 การศึกษาความคิดเห็นของครูตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ในกลุมไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจัยไดนำทฤษฎีของวูดค็อกและ ฟรานซิส (Woodcock & Francis, 

1994: 1) แมคเกรเกอร (McGregor, 1960: 19-21) และลิเคิรท (Likert,1970 อางถึงใน สุนันทา เลาหนันท, 2541: 42) 
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เกี่ยวกับการบริหารงานเปนทีม ซึ่งแบงออกเปน 6 ดาน ประกอบดวย 1) การมีปฏิสัมพันธ 2) การมีสวนรวม 3) การ

สื่อสารอยางเปดเผย 4) การมีเปาหมายเดียวกัน 5) การยอมรับนับถือ 6) ความไววางใจซึ่งกันและกัน 

 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยครูผูสอนในกลุมไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในปการศึกษา 2562 จำนวน 11 โรงเรียน ครูผูสอน จำนวน 358 คน  

3. ขอบเขตตามตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของครูในกลุมไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ปการศึกษา 2562 ประกอบดวย 1) ประสบการณ และ 2) ระดับการศึกษา 

ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารงานเปนทีม ตามทฤษฎีของวูดค็อกและฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994: 

1) แมคเกรเกอร (McGregor, 1960: 19-21) และลิเคิรท (Likert, 1970 อางถึงใน สุนันทา เลาหนันท, 2541: 42) มี 6 

ดาน จำแนกเปน 1) การมีปฏิสัมพันธ 2) การมีสวนรวม 3) การสื่อสารอยางเปดเผย 4) การมีเปาหมายเดียวกัน 5) การ

ยอมรับนับถือ และ 6) ความไววางใจซึ่งกันและกัน นำมาเปนแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
   

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ท่ีมา: วูดค็อกและ ฟรานซสิ (Woodcock & Francis, 1994: 1) แมคเกรเกอร (McGregor, 1960: 19-21) และ 

ลิเคิรท (Likert, 1970 อางถึงใน สุนันทา เลาหนันท, 2541: 42) 

 

การดำเนินการวิจัย 

 1. การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ประชากรประกอบดวย ครูผูสอน กลุมไรขิง

พัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 358 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ไดแก ครูผูสอน กลุมไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 235 คน ไดมา

จากการเปดตารางเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) และดำเนินการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified random 

Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม 5 ระดับ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คารอยละ หาคาเฉลี่ย (x�) 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมตฐิานดวย คาที (t-Test) ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนำไปศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน แบงเปน 6 ดาน คือ ดาน

การมีปฏิสัมพันธ ดานการมีสวนรวม ดานการสื่อสารอยางเปดเผย ดานการมีเปาหมายเดียวกัน ดานการยอมรับนับถือ 

1. ประสบการณ 

 - 1-20 ป 

 - มากกวา 20 ป 

2. ระดับการศึกษา 

- ปริญญาตร ี

- สูงกวาปริญญาตร ี

การบริหารงานเปนทีม แบงออกเปน 6 ดานประกอบดวย 

 1. การมีปฏิสมัพันธ 

 2. การมีสวนรวม 

 3. การสื่อสารอยางเปดเผย 

 4. การมีเปาหมายเดยีวกัน 

 5. การยอมรับนับถือ 

 6. ความไววางใจซึ่งกันและกัน 
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ดานความไววางใจซึ่งกันและกัน นำขอมูลท้ังหมดมาสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเรื่องท่ีศึกษา และนำแบบสอบถามท่ี

ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

(Content Validity) ผลการวิเคราะหหาคาอำนาจจำแนกรายขอ และหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 

โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient alpha) ของ Cronbach ไดความเช่ือมั่นเทากับ 0.89 

 2. การรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดทำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อยืนยันและขอ

ความอนุเคราะหผูอำนวยการโรงเรียนในกลุมไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

เพ่ือขออนุญาตสงแบบสอบถามไปยังครูท่ีเปนกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวย

ตนเอง จำนวนแบบสอบถามที่สงไปจำนวน 235 ฉบับ เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับ นำมาตรวจสอบความสมบูรณของ

แบบสอบถามทั ้งหมด เลือกฉบับที ่สมบูรณมาจัดระบบขอมูลลงรหัสและทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยการหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี ่ย (Mean) คาเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน (Stand deviation) และทำการทดสอบสมมติฐานการวิจัยดวย การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง สอง

กลุมท่ีมีอิสระตอกัน โดยใชการทดสอบคาทีแบบกลุมอิสระตอกัน t-Test (independent)  

 

ผลการวิจัย  

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหเก่ียวกับคณุลักษณะสวนบุคคล โดยการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ. 

 

ตารางท่ี 2 จำนวนและรอยละของครูในกลุมไรขิงพัฒนา จำแนกตามประสบการณทำงานและ ระดับการศึกษา   

(n = 235) 

คุณลักษณะสวนบุคคล จำนวน รอยละ 

ประสบการณทำงาน   

1 - 20 ป 150 70.10 

มากกวา 20 ปข้ึนไป 85 29.90 

รวม 235 100 

ระดับการศึกษา   

ปริญญาตร ี 163 72.16 

สูงกวาปริญญาตร ี 72 27.84 

รวม 235 100 

 

จากตารางที่ 2 พบวา ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน มี

ประสบการณในการปฏิบัติงาน 1 - 20 ป จำนวน 150 คน คิดเปนรอยละ 70.10 มีประสบการณในการปฏิบัติงาน

มากกวา 20 ป จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 29.90 การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 163 คน คิดเปนรอยละ 72.16 

และการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 72 คน คิดเปนรอยละ 27.84 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมไรขิงพัฒนาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
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ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน

ในกลุมไรขิงพัฒนาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมและรายดาน   

    (n = 235) 

  

 จากตารางที่ 3 พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ในกลุมไรขิงพัฒนา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� =4.21, S.D.=0.37) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความไววางใจซึ่งกันและกัน ( x�=4.27, S.D.=0.31) รองลงมาดาน

การยอมรับนับถือ (x� =4.27, S.D.=0.34) และคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุดดานการสื่อสารอยางเปดเผย (x� =3.88, S.D.=0.50) 

ตารางท่ี 4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนกลุม

ไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการมีปฏิสัมพันธ 

      (n = 235) 

ขอท่ี การมีปฏสิัมพันธ x� S.D. แปลผล 

1 ผูบริหารมีความสมัพันธอันดีตอผูรวมงานดวยความเปนกันเอง 4.24 0.63 มาก 

2 ผูบริหารมีความเขาใจซึ่งกันและกันตอผูรวมงาน 4.24 0.63 มาก 

3 ผูบริหารและครูทำงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 4.21 0.61 มาก 

4 สถานศึกษามีบรรยากาศการทำงานท่ีดีเก้ือกูลกัน 4.21 0.61 มาก 

5 ผูบริหารเปนแบบอยางในการสรางปฏิสัมพันธท่ีด ี 4.33 0.66 มาก 

รวม  4.26 0.57 มาก 

  

จากตารางที่ 4 พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ในกลุมไรขิงพัฒนา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการมีปฏิสัมพันธโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 

4.26, S.D. = 0.57) เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาขอที่มีคาเฉลี ่ยสูงสุดคือ ผู บริหารเปนแบบอยางในการสราง

ปฏิสัมพันธท่ีดี (x�= 4.33, S.D. = 0.66) รองลงมาดานผูบริหารมีความสัมพันธอันดีตอผูรวมงานดวยความเปนกันเอง และ

ผูบริหารมีความเขาใจซึ่งกันและกันตอผูรวมงาน (x� = 4.24, S.D. = 0.63) และคาเฉลี่ยที่นอยที่สุดดานผูบริหารและครู

ทำงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข และสถานศึกษามีบรรยากาศการทำงานท่ีดีเก้ือกูลกัน (x� = 4.21, S.D. = 0.61)  

ดานท่ี ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหาร

โรงเรียนกลุมไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
x� S.D. ระดับ 

1 การมีปฏสิัมพันธ 4.26 0.57 มาก 

2 การมีสวนรวม 4.27 0.55 มาก 

3 การสื่อสารอยางเปดเผย 3.88 0.50 มาก 

4 การมีเปาหมายเดียวกัน 4.26 0.33 มาก 

5 การยอมรับนับถือ 4.27 0.34 มาก 

6 ความไววางใจซึ่งกันและกัน 4.27 0.31 มาก 

รวม 4.21 0.37 มาก 
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ตารางท่ี  5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนกลุม

ไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการมีสวนรวม 

           (n = 235) 

ขอท่ี การมีสวนรวม x� S.D. แปลผล 

1 ผูบริหารและครมูีการรวมมือกันทำงานท้ังในและนอกเวลาราชการดวย

ความเตม็ใจ 
4.30 0.82 มาก 

2 ครูมีการปฏิบัติงานรวมกันโดยไมคำนึงถึงวาจะอยูกลุมใด 4.24 0.80 มาก 

3 ผูบริหารและครมูีการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน 4.42 0.67 มาก 

4 ครูมีสวนรวมในการวางแผนการบริหารงานของโรงเรียน 4.33 0.66 มาก 

5 ครูมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานของโรงเรียน 4.05 0.67 มาก 

รวม  4.27 0.55 มาก 

 

จากตารางที่ 5 พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ในกลุมไรขิงพัฒนา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก ( x�= 4.27, 

S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารและครูมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการ

ปฏิบัติงาน (x�= 4.42, S.D. = 0.67) รองลงมาดานครูมีสวนรวมในการวางแผนการบริหารงานของโรงเรียน (x� = 4.33, 

S.D. = 0.66) และคาเฉลี่ยที่นอยที่สุดดานครูมีสวนรวมในการตรวจสอบการบรหิารงานของโรงเรียน (x� = 4.05, S.D. = 

0.67) 

ตารางท่ี  6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนกลุม

ไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการสื่อสารอยางเปดเผย 

           (n = 235) 

ขอท่ี การสื่อสารอยางเปดเผย x� S.D. แปลผล 

1 ผูบริหารมีการติดตอสื่อสารท่ีดี ชัดเจน เขาใจงาย ถูกตองตรงกัน 3.65 0.65 มาก 

2 ครูซักถามตรวจสอบขอสงสัยซึ่งกันและกันได อยางเปดเผย 

ตรงไปตรงมา 
3.99 0.67 มาก 

3 ครูสามารถโตตอบหรือแสดงความคิดไดอยางอิสระ 4.06 0.56 มาก 

4 ผูบริหารมีทักษะในการสื่อสารท่ีด ี 3.87 0.74 มาก 

5 ครูไดรับขอมลูขาวสารจากผูบริหารอยางท่ัวถึง 3.90 0.59 มาก 

รวม  3.88 0.50 มาก 

 

จากตารางที่ 6 พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ในกลุมไรขิงพัฒนา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการสื่อสารอยางเปดเผย โดยรวมอยูในระดับมาก 

(x�= 3.88, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูสามารถโตตอบหรือแสดงความคิดได

อยางอิสระ (x�= 4.06, S.D. = 0.56) รองลงมาดานครูซักถามตรวจสอบขอสงสัยซึ ่งกันและกันได อยางเปดเผย 



133 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 

ตรงไปตรงมา (x� = 3.99, S.D. = 0.67) และคาเฉลี่ยที่นอยที่สุดดานผูบริหารมีการติดตอสื่อสารที่ดี ชัดเจน เขาใจงาย 

ถูกตอง ตรงกัน (x� = 3.65, S.D. = 0.65) 

ตารางท่ี  7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนกลุม

ไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการมีเปาหมายของทีม 

 (n = 235) 

ขอท่ี การมีเปาหมายของทีม x� S.D. แปลผล 

1 ผูบริหารกำหนดเปาหมายของงานท่ีถูกตอง ชัดเจนรวมกัน 4.11 0.56 มาก 

2 ครูมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน 3.99 0.44 มาก 

3 ครูปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 4.38 0.49 มาก 

4 ผูบริหารเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือสวนรวม 4.53 0.50 มากท่ีสุด 

5 ครูรวมกันประเมินผลความสำเร็จของงานท่ีปฏิบัติ 4.31 0.46 มาก 

รวม  4.26 0.33 มาก 
 

จากตารางที่ 7 พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ในกลุมไรขิงพัฒนา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการมีเปาหมายของทีม โดยรวมอยูในระดับมาก ( 

x�= 4.26, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือ

สวนรวม ( x�= 4.53, S.D. = 0.50) รองลงมาดานครูปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ ( x� = 4.38, 

S.D. = 0.49) และคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุดดานครูมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมายของโรงเรียน ( x� = 3.99, S.D. = 0.44) 
 

ตารางท่ี  8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนกลุม

ไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการยอมรับนับถือ 

          (n = 235) 

ขอท่ี การยอมรับนับถือ x� S.D. แปลผล 

1 ผูบริหารรับฟงความคดิเห็นของครอูยางตั้งใจ 4.09 0.58 มาก 

2 ผูบริหารและครูใหเกียรติซึ่งกันและกัน 4.43 0.50 มาก 

3 ครูยอมรับในความแตกตางของผูรวมงาน 4.19 0.39 มาก 

4 ผูบริหารเขาใจในความสามารถท่ีแตกตางของครูแตละคน 4.22 0.41 มาก 

5 ครูสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 4.43 0.50 มาก 

รวม  4.27 0.34 มาก 
 

จากตารางที่ 8 พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมไรขิงพัฒนา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูในระดับมาก (x�= 

4.27, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารและครูใหเกียรติซึ่งกันและกัน และ

ครูสามารถทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข (x�= 4.43, S.D. = 0.50) รองลงมาดานผูบริหารเขาใจในความสามารถท่ี

แตกตางของครูแตละคน (x� = 4.22, S.D. = 0.41) และคาเฉลี่ยที่นอยที่สุดดานผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของครูอยาง

ตั้งใจ (x� = 4.09, S.D. = 0.58) 
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ตารางท่ี  9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนกลุม

ไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานความไววางใจซึ่งกันและกัน 

           (n = 235) 

ขอท่ี ความไววางใจซึ่งกันและกัน x� S.D. แปลผล 

1 ผูบริหารมอบหมายงานใหครดูวยความไววางใจ 4.31 0.46 มาก 

2 ครูเช่ือมั่นในความสามารถของผูรวมงาน 4.31 0.46 มาก 

3 ผูบริหารเปนท่ีปรึกษาท่ีดีใหกับครไูด 3.99 0.44 มาก 

4 
ผูบริหารมั่นใจวาครูจะสามารถทำงานท่ีไดรับมอบหมายใหสำเร็จไป

ดวยด ี
4.34 0.48 มาก 

5 ครูสามารถปรึกษาปญหานอกเหนือจากงานกับเพ่ือนรวมงานได 4.41 0.49 มาก 

รวม  4.27 0.31 มาก 
 

จากตารางที่ 9 พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมไรขิงพัฒนา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานความไววางใจซึ่งกันและกัน โดยรวมอยูในระดับมาก 

( x�= 4.27, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูสามารถปรึกษาปญหานอกเหนือจาก

งานกับเพื่อนรวมงานได ( x�= 4.41, S.D. = 0.49) รองลงมาดานผูบริหารมั่นใจวาครูจะสามารถทำงานที่ไดรับมอบหมาย

ใหสำเร็จไปดวยดี ( x� = 4.34, S.D. = 0.48) และคาเฉลี่ยที่นอยที่สุดดานผูบริหารเปนที่ปรึกษาที่ดีใหกับครูได ( x� = 

3.99, S.D. = 0.44) 
 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมไรขิงพัฒนา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใชการทดสอบคา t – test (Independent) 

ตารางท่ี  10 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมไรขิงพัฒนา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมและรายดาน จำแนกตามประสบการณ  

 (n = 235)  

การเปรยีบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ

การทำงานเปนทีมของผูบรหิารโรงเรียนใน

กลุมไรขิงพัฒนาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

t 

 

 

p 

ตั้งแต 1-20 ป 

(n=68) 

มากกวา 20 ปข้ึนไป

(n=29) 

x� S.D. x� S.D. 

1. การมีปฏสิัมพันธ 4.16 0.55 4.43 0.56 -2.13 0.04 

2. การมีสวนรวม 4.20 0.57 4.43 0.47 -1.89 0.06 

3. การสื่อสารอยางเปดเผย 3.76 0.50 4.11 0.37 -4.16 0.00 

4. การมีเปาหมายเดียวกัน 4.12 0.18 4.61 0.33 -9.31 0.00 

5. การยอมรับนับถือ 4.18 0.32 4.50 0.28 -4.63 0.00 

6. ความไววางใจซึ่งกันและกัน 4.18 0.18 4.50 0.43 -5.21 0.00 

รวม 4.10 0.34 4.44 0.32 -4.59 0.00 

 * นัยสำคัญทางสถิติ .05  
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จากตารางที่ 10 พบวา เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนใน

กลุมไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมและรายดาน จำแนกตาม

ประสบการณในการปฏิบัติงาน ตั้งแต 1-20 ป และมากกวา 20 ปข้ึนไป พบวา โดยภาพรวมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณา

รายดาน ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันทั้งสองกลุม มีความคิดเห็นตอการทำงานเปนทีมของผูบริหาร

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานการมีปฏิสัมพันธ การสื่อสารอยางเปดเผย การมีเปาหมาย

เดียวกัน การยอมรับนับถือ และความไววางใจซึ่งกันและกัน สวนดานการมีสวนรวม ครูท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงาน

แตกตางกันท้ังสองกลุมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี  11 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมไรขิงพัฒนา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมและรายดาน จำแนกตามระดับการศึกษา 

 (n = 235)  

การเปรยีบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ

การทำงานเปนทีมของผูบรหิารโรงเรียนใน

กลุมไรขิงพัฒนาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ระดับการศึกษา 

t 

 

 

p 

ปริญญาตร ี

(n=70) 

สูงกวาปริญญาตร ี

(n=27) 

x� S.D. x� S.D. 

1. การมีปฏสิัมพันธ 4.13 0.58 4.53 0.42 -3.28 0.01 

2. การมีสวนรวม 4.17 0.60 4.53 0.25 -3.07 0.00 

3. การสื่อสารอยางเปดเผย 3.75 0.50 4.27 0.25 -5.11 0.01 

4. การมีเปาหมายเดียวกัน 4.11 0.19 4.67 0.25 -11.81 0.00 

5. การยอมรับนับถือ 4.17 0.32 4.53 0.25 -5.27 0.00 

6. ความไววางใจซึ่งกันและกัน 4.17 0.18 4.53 0.42 -5.96 0.00 

รวม 4.08 0.35 4.51 0.19 -5.98 0.01 

 * นัยสำคัญทางสถิติ .05  

จากตารางที่ 11 พบวา เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนใน

กลุมไรขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมและรายดาน จำแนกตามระดับ

การศึกษา ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี พบวา โดยภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นแตกตางกันทุกดานอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ .05 

 

อภิปรายผล  

จากผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมไรขิงพัฒนา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมไรขิงพัฒนาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับ

จากมากไปนอย ไดแก ความไววางใจซึ่งกันและกัน การยอมรับนับถือ การมีสวนรวม การมีเปาหมายเดียวกัน การมี

ปฏิสัมพันธและการสื่อสารอยางเปดเผย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประจวบ แจโพธิ์ (2556 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง 

ความคิดเห็นของครูตอบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียน สำนักงานเขตบึงกุม สังกัด
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กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา บทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียน สำนักงานเขตบึง

กุม สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมและรายดานมีบทบาทอยูในระดับมากทุกดาน และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ผองอำไพ สระเพ็ชร (2560: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื ่อง การบริหารการทำงานเปนทีมของผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา

พบวา การบริหารการทำงานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ดวงเดือน กลีบมาลัย (2556: 86) วิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงกับ

การทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

พบวา การทำงานเปนทีมของผูบรหิารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต2 

ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการทำงานในระบบสถานศึกษามีบุคลากรที่ทำงานรวมกัน

คอนขางมากการจะใหปฏิบัติงานตาง ๆ ประสบผลสำเร็จ จึงจำเปนตองอาศัยการทำงานเปนทีม ซึ่งประกอบดวย การ

ผสมผสานทักษะ และความสามารถตาง ๆ ของบุคคลท่ีแตกตางกันเขาไวดวยกันอยางเหมาะสมในการปฏิบัติงานในแตละ

สถานการณมีวัตถุประสงคที ่ชัดเจนและมีความรับผิดชอบในวัตถุประสงครวมกันสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการ

ตั้งเปาหมาย สามารถแสดงความรูสึก สื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นที่จำเปนตอการทำงาน ใหความ

รวมมือ มีความสัมพันธภาพท่ีดีระหวางกลุม สามารถจัดการความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนในทางสรางสรรคยอมรับการทำงาน

เปนทีมการตัดสินใจรวมกันซึ่งเปนสิ่งจำเปนในการพัฒนาขีดความสามารถของทีม และสอดคลองกับงานวิจัยของ มานิสา 

พูลสวัสดิ์ (2558: 95) วิจัยเรื่อง การพัฒนาการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียนอำเภอแปลงยาว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ระดับการพัฒนาการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียนอำเภอแปลงยาว 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา สถานศึกษาทุกแหงไดมี

การจัดการระบบการบริหารการศึกษาท่ีมีรูปแบบเนนการกระจายอำนาจการบริหารไปยังบุคลากรทุกคนทุกฝาย ซึ่งครูถือ

วาเปนบุคลากรที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน โดยไดเขามามีสวนรวมในการคิด สามารถแสดงความ

คิดเห็น พูดคุยปรึกษาหารือกันมากขึ้น มีการประสานงานระหวางบุคคล กลุมงานรวมมือรวมใจกัน รวมกันทำงานดวย

ความมุงมั่น ใหการยอมรับและไวใจซึ่งกันและกัน จึงทำใหการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ สงผลใหการทำงานเปนทีม

ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมไรขิงพัฒนา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณและระดับการศึกษา  

2.1 การเปรียบเทียบดานประสบการณ พบวา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั ้งไว แตเมื ่อพิจารณารายดาน พบวาดานการมีสวนรวมของครูที ่มีประสบการณในการ

ปฏิบัติงานแตกตางกันทั้งสองกลุมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารมีการสงเสริมใหครูทำงาน

เปนทีม มีการกำหนดเปาหมายแบงหนาท่ีการทำงานชัดเจนถูกตอง ผูบริหารมีความเขาใจในความสามารถท่ีแตกตางของ

ครูแตละคน ทำใหครูยอมรับในความแตกตางของผูร วมงาน ผู บริหารเปนแบบอยางในการสรางปฏิสัมพันธที ่ด ีมี

ความสัมพันธอันดีตอผูรวมงานดวยความเปนกันเอง มีการชวยเหลือครูผูสอนในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานรวมกันนั้นจะมี

ประสบการณในการปฏิบัติงานนอยหรือมากก็ตาม แตทุกคนนั้นจะมีการปรับตัวใหสามารถเขากับทีมงานได ก็เพื่อที่จะ

สามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น และบุคลากรจะมุงตอผลสำเร็จในการทำงานเปนอยางมาก อีกทั้งครูผูสอนตางมีความ

เขาใจและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานเปนทีมไปในแนวทางเดียวกันวาการทำงานใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายท่ี

กำหนดไวและการพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับสถานศึกษาอ่ืนจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกคนและ

ทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต (2553: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาการ

ทำงานเปนทีมของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ผลการศึกษาพบวา พนักงานครูท่ีมีประสบการณตางกัน
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มีการทำงานเปนทีม โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ลำเทียน เผา

อาจ (2559: 72) วิจัยเรื่อง การทำงานเปนทีมของขาราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอเมืองตราด สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการทำงานเปนทีมของ

ขาราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเมืองตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำแนก

ตามตำแหนงหนาท่ี ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียน

เปนผูมีบทบาทในการบริหารโรงเรียน ซึ่งจะเปนผูนำในการกำหนดเปาหมาย 

2.2 การเปรียบเทียบดานระดับการศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 

 

 ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมไรขิง

พัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

1. ผูบริหารควรมีการสื่อสารอยางเปดเผย เพ่ือใหการทำงานเปนทีมสามารถดำเนินไปไดอยางเรียบรอย 

2.ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยปรึกษาหารือกันมากข้ึน เพ่ือใหครู

สามารถทำงานรวมกันอยางมีความสุข 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรวิจัยปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 

2.ควรวิจัยปญหาของการบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 (2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 (3) เพื ่อศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1  

การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบสำรวจ ประชากรประกอบดวยครูผูสอนของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1จำนวนรวม 261 คน กลุมตัวอยางใชวิธีส ุ มแบบ แบงช้ัน 

(Stratified random sampling) ประกอบดวย 159 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้น ไดแก (1) ศึกษาปญหาการวิจัย (2) 

การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย เครื่องมือทีใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกการหารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน  

ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (2) ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1โดยภาพรวมอยูใน ระดับมาก (3) สมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 โดยพบวา มีความสัมพันธทางบวก อยูในระดับสูง 

คำสำคัญ : สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ประสิทธิผลของโรงเรียน 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: (1) to investigate the administrator's competencies of the 

school in Muang Phatthalung District under the Phatthalung Primary Educational Service Area Office 1, 

(2) to investigate the school effectiveness in Muang Phatthalung District under the Phatthalung Primary 

Educational Service Area Office 1, and (3) to find out the relationship between the administrators’ 

competence and school effectiveness.  

This research was a survey research. The population, totaling 261 persoms included teachers 

of schools in Muang Phatthalung District under the Phatthalung Primary Educational Service Area Office 
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1.Sample,totaling 159 teachers obtained via stratified random sampling technique comprised of 

teachers of schools in Muang Phatthalung District under the Phatthalung Primary Educational Service 

Area Office 1. Rresearch procedure consisted of 4 steps: (1) study of research problem, (2) research 

design, (3) data collection and analysis and (4) research report writing. The instrument used for 

datacollection was applied for data collection was 5 rating scales questionnaire. The statistics used for 

data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and tested hypothesis by 

Pearson's product moment correlation coefficient. 

Major Finding: (1) The level of the administrator's competencies was at a high level in overall. 

(2) the level of school effectiveness was at a high level in overall (3) the relationship between 

administrator's competencies and school effectiveness was positively associated at a high level. 

Keywords: Administrator's competencies, School effectiveness 

 

บทนำ 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดกลาวถึง นโยบายที่ 5 

นโยบายดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเปนนโยบายจุดเนนท่ีสําคัญ เน่ืองจากเปนนโยบายท่ี

กระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหาร และจัดการศึกษา 

โดยปรับโครงสรางของหนวยงานทุกระดับตั้งแตสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ใหมี

ความทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการ เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา หนวยงานสํานักงานเปนหนวยงานที่มี

หนาที ่ สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื ่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

น ําเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล  Digital Technology เช น Cloud Technology Big Data Technology bay Communication 

Technology เปนตน มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารงานท้ังระบบ มีความโปรงใส ตรวจสอบได พรอมท้ังปลูกฝง

คานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการ ของ

ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2562: 75)  

ดังนั้นเพื่อใหการจัดการศึกษาในโรงเรียนสอดคลองและเปนไปตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การบริหารโรงเรียนโดยผูบริหารสถานศึกษาน้ัน โรงเรียนจะมีโอกาสในการตัดสินใจ

มากขึ้น หลักการกระจายอํานาจทางการศึกษาที่ใหสถานศึกษาการบริหารงานโรงเรียนโดยตรง เปนเรื่องที่ผูบริหาร

สถานศึกษา จะตองปรับตัวอยางมาก ผู บริหารสถานศึกษาจะตองรูเขาใจและมีทักษะเกี ่ยวกับการบริหารโรงเรียน 

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงกำหนดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา และการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

โดยกำหนดใหมีการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การ

ทำงานเปนทีม และสมรรถนะประจำสายงานประกอบดวย การวิเคราะหและสังเคราะห การสื่อสารและการจูงใจ การ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการมีวิสัยทัศน (สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2549: 

429-430) ดังนั้น สมรรถนะมีความสําคัญในการบริหารจัดการในทุก ๆ หนวยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ

สถานศึกษามีความสําคัญเปนอยางมากในการท่ีจะพัฒนาคนใหเปนกําลังสําคัญของประเทศในการเปลี่ยนแปลงของสังคม

และเศรษฐกิจ สมรรถนะ (Competency) จึงมีความสำคัญและถือเปนหัวใจของระบบการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาในปจจุบัน  
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ผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเปนอยางมาก เพราะผูบริหารสถานศึกษา

เปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินการในฐานะผูควบคุมบังคับบัญชาและริเริ่มกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนใหไป

ตามเปาหมาย ณัฐธยาน ชํานาญกิจ กลาววา ในการบริหารจัดการองคการ โดยเฉพาะหนวยงานทางการศึกษาและ

สถานศึกษานั้นปจจัยหนึ่งที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการดําเนินงานภายในองคการ คือ การมีผูบริหารที่มีความรู 

ความสามารถ และทักษะในการบริหาร (ณัฐธยาน ชํานาญกิจ, 2561: 26) การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนจะตอง

อาศัยหลักเกณฑหรือตัวบงช้ีวัดความสำเร็จเปนแนวทางในการประเมินโดยแนวคิดของ มอทท ในการประเมินประสิทธิผล

โรงเรียน โดยแบงได 4 ดาน ดังน้ี 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถใน

การพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม 4) 

ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน (Mott, 1972:373 อางถึงใน พัชรินทร เปยนขุนทด, 2562: 34-36) จากท่ี

กลาวมาแสดงใหเห็นวา ผูบริหารที่มีสมรรถนะนั้นจะเปนผูที่สามารถบริหารและพัฒนาองคกรไดอยางมีคุณภาพ นําไปสู

ความสําเร็จ ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจึงควรพัฒนาทักษะ เพ่ิมพูน ความรูเจตคติท่ีดี มีความเปนผูนําท่ีเหมาะสมในอันท่ี

จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดอยาง

เหมาะสมกอใหเกิดความกาวหนาตอการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เปนหนวยงานการศึกษา สังกัด สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได จ ัดต ั ้งข ึ ้นตามพระราชบัญญัติบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแกไข เปลี่ยนแปลงเขตพื้นท่ี

การศึกษาเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มีพื้นที่บริการใน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 5 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอศรีบรรพต อำเภอ

ปาพะยอม และอำเภอศรีนครินทร มีโรงเรียนทั้งหมด 116 โรงเรียน การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ไดมีการพัฒนากระบวนการบริหารการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื ่อง ซึ ่งผู บริหาร

สถานศึกษามีความสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอผูเรียน สามารถพัฒนาสถานศึกษาตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ผูวิจัยในฐานะบุคลากรของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการ ศึกษาประถมศึกษาพัทลุง

เขต 1 มีความสนใจท่ีจะทำการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน

ในอำเภอเมืองพัทลุง ขอคนพบที่ไดเปนประโยชนตอการนำไปกำหนดแนวทางการพัฒนาผูบริหารเพื่อนำไปสูประสิทธผิล

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุงเขต 1  

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พัทลุงเขต 1  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมือง

พัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 
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สมมติฐานการวิจัย 

 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอเมืองพัทลุงกับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุงสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง 

 

วิธีการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตของการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอ

เมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต โดยใชขอกำหนดสำนักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แบงสมรรถนะหลัก ดังน้ี 1) การมุงผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการท่ีดี 3) การ

พัฒนาตนเอง 4) การทำงานเปน และประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ผูวิจัยไดใชแนวคิดของมอทท (Mott, 1972:373 อางถึงใน พัชรินทร เปยนขุนทด, 2562: 34-

36) มาใชในการประเมินประสิทธิผลโรงเรียน โดยแบงได 4 ดาน ดังน้ี 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม 4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากร 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผูสอนของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 35 โรงเรียน ประกอบดวยครูผูสอน จำนวน 261 คน (สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1, 2563) 

2.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูผูสอนของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปการศึกษา 2563 โดยผูวิจัยไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใชตารางการ

กำหนดตัวอยางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.608) ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 159 คน แลวสุม

ตัวอยางโดยวิธีการสุ มแบบแบงชั ้น (Stratified random sampling) ใชขนาดโรงเรียนเปนชั ้นในการสุมและกำหนด

สัดสวนจำนวนกลุม 

 3. ดานตัวแปร 

3.1 ตัวแปรที่ 1 คือ ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอเมือง

พัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ผูวิจัยไดใชขอกำหนดสำนักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แบงสมรรถนะหลัก ดังน้ี 1) การมุงผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการท่ีดี 3) การ

พัฒนาตนเอง 4) การทำงานเปนทีม 

3.2 ตัวแปรท่ี 2 คือ ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ผูวิจัยไดใชแนวคิดของมอทท (Mott, 1972: 373 อางถึงใน พัช

รินทร เปยนขุนทด, 2562: 34-36) มาใชในการประเมินประสิทธิผลโรงเรียน โดยแบงได 4 ดาน ดังน้ี 1) ความสามารถใน

การผลิตนักเรียนที ่มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) 

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม 4) ความสามารถในการแกปญหาภายใน

โรงเรียน 
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กรอบความคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดกำหนดกรอบ แนวคิดของการวิจัย ซึ่ง

ใชแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชขอกำหนดสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และแนวคิดประสิทธิผลของโรงเรียน ผูวิจัยไดใชแนวคิดของมอทท (Mott, 1972: 373 อางถึงใน 

พัชรินทร เปยนขุนทด, 2562: 34-36) มาใชในการประเมินประสิทธิผลโรงเรียน  

 

ตัวแปรท่ี 1 (Xtot)  ตัวแปรท่ี 2 (Ytot) 

ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอสมรรถนะ

ของผูบริหารสถานศึกษา 

 ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ (X1) 

2. การบริการท่ีดี (X2) 

3. การพัฒนาตนเอง (X3) 

4. การทำงานเปนทีม (X4) 

 

 1. ความสามารถในการผล ิตน ัก เร ียนท ี ่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Y1) 

2. ความสามารถในการพัฒนานักเร ียนให มี

ทัศนคติทางบวก (Y2) 

3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

โรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม (Y3) 

4. ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรยีน 

(Y4) 

 

ภาพท่ี 1 กรอบความคิดในการวิจยั 

 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ โรงเรียนในอำเภอ

เมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 สรุปผลไดดังน้ี  

1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 93.71 เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 6.29 มีอายุนอยกวา 30 ป คิด

เปนรอยละ 9.43 อายุระหวาง 30 ถึง 45 ป คิดเปนรอยละ 37.11 อายุมากกวา 45 ป คิดเปนรอยละ 53.46 ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 83.02 สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 16.98 และประสบการณทำงานในตำแหนง 

1 ป ถึง 5 ป คิดเปนรอยละ 7.55 6 ป ถึง 10 ป คิดเปนรอยละ 16.98 มากกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 75.47 

2. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พัทลุงเขต 1 โดย ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน มีขอคนพบดังน้ี  

2.1 ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิโดยภาพรวมอยูในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอ

ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 8 คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางตอเนื่อง รองลงมาคือ 

ขอที่ 7 คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดทำรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดถูกตอง ครบถวนสมบูรณ 

และรายงานแกผู ที ่เกี ่ยวของไดรับทราบทุกสิ ้นปการศึกษา และขอที่ 2 คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผนการ

ปฏิบัติงานในแตละภารกิจของโรงเรียน ตามลำดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ขอที่ 4 คือ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนสมบูรณ ตรงตามแผนการดำเนินงานท่ีกำหนดไว  
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2.2 ดานการบริการท่ีดี โดยภาพรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอ

ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 6 คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีจิตอันดีและสรางความประทับใจ

ตอผูรับบริการ รองลงมาคือ ขอที่ 5 คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดอาคารสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมของชุมชน และขอที่ 3 คือ ผู บริหารสถานศึกษามีความตั้งใจ เต็มใจ และ

กระตือรือรนในการใหบริการแกครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ตามลำดับ สวนขอที่มี

คาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ขอที่ 4 คือ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดระบบการใหบริการบนพื้นฐานของขอมูลความตองการของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน  

2.3 ดานการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอท่ี 4 คือ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถเลือกวิธีพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม รองลงมาคือ ขอ

ที่ 5 คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูรวมงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยาง

สม่ำเสมอ และขอที่ 1 คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการศึกษาคนควาหาความรูดวยการเขารวมประชุมทางวิชาการ เพ่ือ

พัฒนาตนเองและพัฒนางานตามลำดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ขอท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษามีการวิเคราะห รวบรวม

และประมวลองคความรูในการพัฒนาองคกรและวิชาชีพ 

2.4 ดานการทํางานเปนทีม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 6 คือ ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทำงาน โดยใชความรู 

และความสามารถของตนเอง รองลงมาคือ ขอท่ี 3 คือ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและกลุม

คนท่ีหลากหลายไดเปนอยางดี และขอท่ี 2 คือ ผูบริหารสถานศึกษาใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนทีมงานเพ่ือแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามลำดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ขอที่ 8 คือผูบริหารสถานศึกษาเต็มใจใหความ

รวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานเปนทีม 

3. ประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 

โดยภาพรวม และรายดาน ผูศึกษาแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 โดยภาพรวม และรายดาน ผูศึกษาแบงการนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน มีขอคนพบดังน้ี 

3.1 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 5 คือ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหอยูในระดับที่สูงขึ้น รองลงมาคือ ขอที่ 3 คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ และขอที่ 1 คือ นักเรียนทุกคนมีความพรอมในการเรียนรู ตามลำดับ 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ขอท่ี 10 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเปนท่ียอมรับและไดรับการช่ืนชม

จากผูปกครอง  

3.2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอท่ี 7 คือ ผูบริหารจัดกิจกรรมท่ีสงเสรมิใหนักเรยีน

สวนใหญมีความประพฤติเรียบรอย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และเปนแบบอยางที่ดีกับบุคคลอื่นตามวัย 

รองลงมาคือ ขอท่ี 8 คือ ผูบริหารจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนโดยรวมมีคุณธรรมจริยธรรม มีทัศนคติท่ีดีตอการศึกษา 

และการประกอบอาชีพสุจริต และขอที่ 10 คือ ผูปกครองและบุคคลในชุมชนมีความพึงพอใจในความประพฤติ คุณธรรม

และจริยธรรมของนักเรียน ตามลำดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ขอที่ 9 คือ ผูปกครองและบุคคลในชุมชนมีความพึง

พอใจในความมีระเบียบวินัยของนักเรียน 
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3.3 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพฒันาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอมโดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอท่ี 5 คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีความสามารถในการปฏิบัติงานดานการสอนโดยยึดหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาคือ ขอที่ 3 คือ ผูบริหารสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูของ

นักเรียน และขอที่ 1 คือ ผู บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยาง

เหมาะสมและสอดคลองกับสังคมและสภาพแวดลอมในทองถิ ่น ตามลำดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ขอที่ 2 คือ 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการรวมมือกันในการทบทวนนโยบายและเปาหมายของโรงเรียน ให

เหมาะสมกับความตองการและสภาพแวดลอมในปจจุบัน 

3.4 ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวามี 9 ขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ขอท่ี 5 คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีการนำผลจากการทดสอบนักเรียนในระดับตาง ๆ ไปวางแผนกอนจัดทำโครงการและกิจกรรมพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน รองลงมาคือ ขอท่ีมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 10 คือ ผูบริหารสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถแกไขสถานการณฉุกเฉินหรือปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน จนสำเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี และขอที่ 9 คือ ผูบริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมความสามัคคีใหกับบุคลากรใน

โรงเรียน ตามลำดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ขอท่ี 7 คือ ผูบริหารสถานศึกษาใหความสนใจและมุงมันแกปญหาเมื่อมี

ความขัดแยงหรือความแตกสามัคคีของบุคลากร 

4. ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของ

ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พัทลุงเขต 1 มีคาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในภาพรวมและรายดาน มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธโดยรวมเทากับ .848  

 

อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยจะกลาวประเด็นสําคัญที่พบเห็นในการศึกษา ตามความมุงหมาย

และสมมติฐาน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. การศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ตามความคิดของครูผูสอน 

จากผลการวิจัยพบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอเมือง

พัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 มีคาเฉลี่ยอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน

พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการพัฒนาตนเอง รองลงมาคือ ดานการทำงานเปนทีม และ ดานการบริการที่ดี 

ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก สมรรถนะมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานสามารถนํามาคัดสรรบุคคลที่มีลักษณะดี ท้ัง

ความสามารถทักษะและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเขาไปปฏิบัติงานใหสําเร็จบรรลุเปาหมาย อยางแทจริง และเปน

ปจจัยในการทางานที่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแกองคการ สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาเกิดจากการ

สะสมความรู ทักษะ และประสบการณของผูบริหาร สถานศึกษาท่ีไดพบเจอมาในสถานการณตาง ๆ และถูกสรางเปนพลัง

แฝงท่ีซอนในตัวของบุคคลน้ัน โดยไมรูตัวแตจะแสดงออกมาไดในเหตุการณสําคัญและใชในการบริหารจัดการโรงเรียนให

บรรลุผล เปาหมายอยางมีประสิทธิผลสูงสุดและคุมคามากกวาบุคคลอื่น พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 35 ไดกําหนดใหสถานศึกษาที่จัด การศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเปนนิติบุคคล ซึ่ง
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เปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 มุงใหการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุดดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษา

ดําเนินการได โดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลอยกับความตองการของผูเรียน โดยผูบริหารสถานศึกษาใน สถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานตองดําเนินการในภารกิจตางๆ ตองใชทักษะในการบริหารและการจัดการเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ผูบริหารโรงเรียนผูบริหารโรงเรียนมีการศึกษาคนควาหาความรู เพ่ือนํามาพัฒนาตนเองใหมีความรูเพ่ิมข้ึน ใหความสําคัญ

ในการเขาสัมมนาในเชิงวิชาการ มีการ ติดตามขาวสารในเรื่องการพัฒนาองคกรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน มีการพัฒนาบุคลากร

ในสถานศึกษา มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและปฏิบัติงานตามแนวทางที่กําหนดไว ดวยเหตุนี้จึง

อาจทําใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นตอสมรรถนะของผูบริหาร สถานศึกษาในอำเภอเมือง

พัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาสกร 

หมื่นสา ไดทำการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน

วิชาชีพทางการศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 30 ผลการวิจัยพบวาระดับ

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 30 ตามความเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (ภาสกร หมื่นสา, 2561) วัชพงษ อุยวงค ไดทำการวิจัยเรื่องสมรรถนะ

ของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ผลการวิจัย

พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (วัชพงษ อุยวงค, 2561) 

2. การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พัทลุงเขต 1 ตามความคิดเห็นของครูผสอน 

จากผลการวิจัยพบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คือ ดาน

ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน รองลงมาคือ ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก และ

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม ตามลําดบั สวนดานท่ี มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ดานท่ี 

1 ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ท้ังน้ีเพราะโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน

ใหมีความคิดสรางสรรคมีความเช่ือมั่นในตนเอง บุคลากรในโรงเรียนสงเสริมใหนักเรยีนมีความสามารถในการควบคุมจิตใจ

ของตน มีคุณธรรม จริยธรรม และอยูในระเบียบวินัยที่ดี รูจักพัฒนาตนเอง และมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาใหความสําคัญ 

และการอยูรวมกันในสังคมท่ีดี และสงเสริมใหนักเรียนมคีวามเปนประชาธิปไตย มีความมุงมั่นใน การใหความรู และอบรม

ใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี สงเสริมใหนักเรียนมีความรูสึกและไดแสดงออกในกิจกรรมตางๆ ท่ีพึงประสงคของสังคมและ

โรงเรียนไดมีการดําเนินการพัฒนาผูเรียนตามแผนการเรียนที่ไดกําหนดไว ดวยเหตุนี้จึงอาจทําใหครูผสอนมีความคิดเห็น

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 อยูในระดับ

มาก สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติพร พรงาม ไดทำการวิจัยเรื่องภาวะผูนำทางวิชาการที่สงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธผิล

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับมาก  

(กิตติพร พรงาม, 2560) ภัทธิชา วังบัว ไดทำการวจิัยเรื่องภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลของโรงเรียน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (ภัทธิชา วังบัว, 2561) 

3. การศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล ของโรงเรียนในอำเภอ

เมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 
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จากผลการวิจัยพบวา ความสัมพนัธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับ ประสิทธิผลของโรงเรียนใน

อำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับสูง อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตาม สมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ 

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมุงผลสัมฤทธิ์มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน ดาน

ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงในระดับสูง รองลงมา คือ สมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานการพัฒนาตนแองมีความสัมพันธทางบวกกับประสทิธิผลของโรงเรยีน ดานความสามารถในการแกปญหา

ภายในโรงเรียน ดานการบริการที่ดีมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน ดานความสามารถในการผลิต

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูในระดับสงู ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษา เปนหนวยงานปฏิบัติท่ีสําคญั

ยิ่ง มีหนาที่ รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยใหเปนคนดี คนดี คือ คนที่ดําเนินชีวิต อยางมี

คุณภาพมีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคทางดานจิตใจและ พฤติกรรมท่ีแสดงออก เชน มี

วินัย มีความเอ้ือเฟอเก้ือกูล มีเหตุผล รูหนาท่ี มีจิตใจประชาธิปไตย มี ความเสียสละ รักษาสิ่งแวดลอม สามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นอยางมีความสุข เปนคนเกง คนเกง คือ คนที่มีสมรรถภาพสูงในการดําเนินชีวิตโดยมีความสามารถ มีความคิด

สรางสรรค เปนคนทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ทันเทคโนโลยี มีความเปนไทย สามารถพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ

และทําประโยชนใหเกิดแกตนเองสังคมและประเทศชาติ เปนคนมีความสุข คือคนท่ีมีสุขภาพท้ังกายและ จิตใจ เปนคนรา

เริงแจมใส รางกายแข็งแรงจิตใจเขมแข็ง มีมนุษยสัมพันธ มีอิสรภาพปลอดจากทาส อบายมุขและสามารถดํารงชีวิตได

อยางเพียงพอแกอัตภาพ สามารถปรับตัวไดเหมาะสมกับ สถานการณและสังคมท่ีเปลีย่นแปลง การจัดการศึกษาจะไดผลดี

เพียงใดจึงขึ้นอยูกับการบริหารงานในสถานศึกษาเปนสําคัญ สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล ศรียาเทพ ไดศึกษาเรื่อง 

ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ผลการวิจัย

พบวา ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง มี

ความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธกันในระดับสูง (นฤมล ศรียาเทพ, 

2560: 94) นอกจากน้ี ภาสกร หมื่นสา ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับ

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 

30 พบวา ระดับความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวมและรายดานมี

ความสัมพันธทางบวกในระดับสูง (ภาสกร หมื่นสา, 2561) เชนเดียวกับ ละมัย จันทรไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธ

ระหวางสมรรถนะหลักของผูบริหารโรงเรียนกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ราชบุรี พบวา สมรรถนะหลักของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8 ราชบุรีกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ราชบุรีมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธกันใน

ระดับสูง (ละมัย จันทร, 2560) 

 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมือง

พัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
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1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 จากขอคนพบของการวิจัย ผูวิจัยพบวา องคประกอบของสมรรถนะของ ผูบริหารสถานศึกษา ดานการ

มุงผลสัมฤทธ์ิ มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ดังน้ันผูบริหาร สถานศึกษาควรมีการประเมินผลการพัฒนางานอยางเปนระบบ และชัดเจน 

เพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนสมบูรณ ตรงตามแผนการดำเนินงานท่ีกำหนดไว 

1.2 จากขอคนพบของการวิจัย ผูวิจัยพบวาองคประกอบของประสิทธิผลของ โรงเรียน ดานความสามารถใน

การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ดังนั้นบุคลากรในโรงเรียนควรที่จะรวมกันนําผลการ

ประเมินผลมาดําเนินการปรับปรุงโรงเรียนในจุดท่ียังบกพรอง  

1.3 จากขอคนพบของการวิจัย ผูวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของ ผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 มี 

ความสัมพันธ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ดานที่มีความสัมพันธสูงสุด คือดานการบริการที่ดี มีความสัมพันธทางบวกกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ดังน้ันสถานศึกษาจึงควรสนับสนุนใหผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษาใหบริการดวยอัธยาศัย

ไมตรีจิตอันดีและสรางความประทับใจตอผูรับบริการตอไป  

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรศึกษาปจจัยสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเมือง

พัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 

2.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของ โรงเรียนในอำเภอเมืองพัทลุง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 (2) เพ่ือ

เปรียบเทียบสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณในการ

ทำงาน 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบเชิงสำรวจ ประชากรประกอบดวยบุคลากรทางดานการศึกษาของโรงเรียนในตำบล

ตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 กลุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบชั้นภูมิประกอบดวย 

108 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ข้ัน ไดแก (1) การศึกษาปญหาการวิจัย (2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูล

ปละหารวิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม

แบบประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบคาทีแบบ Independent t-Test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบ (One 

Way ANOVA) 

  ผลการวิจัย พบวา (1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก (2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา จำแนก

ตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงานของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ดังน้ี (2.1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารสถานศึกษา จำแนกตามเพศของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา ไมแตกตางกัน (2.2) ความ

คิดเห็นเกี ่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาของบุคลากรทาง

การศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน (2.3) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา 

โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) to investigate the condition of information technology 

usage for administration of school administrators in Ta Phraya Subdistrict under Sakeao Primary Educational 
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Service Area Office 2; and (2) to compare information technology usage for administration of school 

administrators in Ta Phraya Subdistrict under Sakeao Primary Educational Service Area Office 2 classified 

by gender, educational level, work experience.  

Research methodology was a survey research. The population, totaling 150 persons included 

educational personnel of schools in Ta Phraya Sub-district under Sakeao Primary Educational Service Area 

Office 2. Sample, totaling 108 persons, obtained via stratified random sampling technique comprised of 

educational personnel of schools in Ta Phraya Sub-district under Sakeao Primary Educational Service Area 

Office 2. Research procedure consisted of 4 steps; (1) studying of research problem; (2) research design; 

(3) data collection and data analyzing; (4) research reporting. The instrument used for data collection was 

5 rating scale questionnaires. The statistics used for data analysis were frequencies, percentages, means, 

standard deviations, independent t-test, and One-way Analysis of Variance.  

Major Finding: (1) the opinions of towards information technology usage for administration of 

school administrators in Ta Phraya Sub-district under Sakeao Primary Educational Service Area Office 2 

were totally at high level; (2) Comparing opinions about information technology usage for administration 

classified by gender, educational level, and work experience of teachers and educational personnel of 

schools in Ta Phraya Sub-district under Sakeao Primary Educational Service Area Office 2 as follow: (2.1) 

opinions of educational personnel of schools in Ta Phraya Sub-district towards information technology 

usage for administration classified by gender of teachers and educational personnel were not difference; 

(2.2) opinions of educational personnel of schools in Ta Phraya Sub-district towards information technology 

usage for administration classified by educational levels were not difference; (2.3) opinions of educational 

personnel of schools in Ta Phraya Sub-district towards information technology usage for administration 

classified by work experiences were not difference. 

Keywords: Information technology usage, School administration  

 

บทนำ 

 กระแสโลกาภิวัตนน้ีเกิดจากการพัฒนาข้ึนอยางไมหยุดยั้งของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำใหโลกเล็กลงและมีลักษณะ

เปนหมูบานโลก (Global Village) มากขึ้น โลกมีลักษณะไรพรมแดนซึ่งจะเห็นไดจากการกาวเขาสูยุคการเคลื่อนยายปจจัย

การผลิตระหวางประเทศ ในทางเศรษฐกิจ ปจจัยการผลิตมี 4 อยาง ไดแก ที่ดิน ทุน แรงงาน และการประกอบการ แตจาก

เนื่องจากความเจริญกาวหนาของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำใหโลกของการทำงานและสถานที่ทำงานไดถูกปฏิรูปไปอยาง

รวดเร็วราวกับใชเวทมนตร คนทำงานไมตองอยูในที่ทำงาน บริษัทตางๆ ไดมีการแขงขันกันมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และโลกาภิวัฒนนำเราไปสูเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนฐานความรู การเรียนรูอยางตอเนื่องและความรูเปนแหลงวัตถุดิบที่สำคัญ

สำหรับการสรางความมั่งคั่ง และกลายเปนท่ีมาของอำนาจ ทำใหอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความรู เชน เทคโนโลยี

ทางการสื่อสาร คอมพิวเตอร โทรคมนาคม ธุรกิจทางการเงินและการบันเทิง ธุรกิจเพื่อสุขภาพ การทองเที่ยว กลายเปน

อุตสาหกรรมที่สงผลตอความมั่งคั่งของชาติมากขึ้นเรื่อยๆ และเปนอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงมาก ซึ่งทำใหความสำคัญ

ของความอยูรอดและการแขงขันอยูที่ขอมูลที่ถูกดัดแปลงมาจากการใชงานดวยสมองและความคิดของมนุษย ดังที่ Walter 

Wriston (1992) ไดกลาวไววา “ที่ตั้งของเศรษฐกิจยุคใหม ไมใชไมโครชิปและเครือขายการสื่อสารทั่วทั้งโลกที่มีอยู แตมัน

กลับกลายเปนความคิดของมนุษย” จึงทำใหบริษัทและองคกรทั้งหลายตางเสาะแสวงหาผูที ่มีทักษะความสามารถตาม
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ตองการโดยไมมีพรมแดนเปนอุปสรรค สงผลใหเกิดการเคลื่อนไหวของแรงงาน โดย William Johnston (1991) พบวา

ผลกระทบที่สำคัญงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีการเคลื่อนยายนั้นกอใหเกิดผลกระทบระดับโลก ซึ่งไดแก 

การโยกยายถิ่นฐาน การแยงชิงแรงงาน และผลิตผลที่ดียิ่งขึ้น จากการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานอยางขนานใหญ

และการจางงานและแรงงานที่อยูในประเทศอื่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งแรงงานที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติกับการเคลื่อนยาย

แรงงานจำนวนมากนี้ ทำใหเกิดความแตกตางในดานวัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ความเชื่อและวิธีปฏิบัติ โลกาภิวัตน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนฟนเฟองสำคัญในการทำลายระบบเศรษฐกิจยุคเกา ขณะเดียวกันไดกอใหเกิดระบบ

เศรษฐกิจยุคใหมท่ีแตกตางไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง มีท้ังโอกาส ความทาทาย และอันตรายในรูปแบบใหมๆเกิดข้ึนมากมายบีบ

บังคับใหธุรกิจตางๆ ตองปรับรูปแบบและโครงสรางการดำเนินการดังนั้น การที่จะสามารถนำ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช

ประโยชนไดอยางคุมคาและตรงกับเปาหมาย จึงควรที่จะรูเทาทันถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปใชแกปญหาและ

สนับสนุนในชีวิตประจำวัน การดำเนินงานตางๆ 

 ซึ่งสำหรับการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานในหนวยงานนั้น สวนใหญแลวหนวยงานราชการและ

บริษัทหางรานทั่วไป มักจะใช เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหนวยงานเทานั้น หากแตทวาเมื่อ

พิจารณาใหถี่ถวนจะพบวาหนวยงานเหลานี้ตางตองพึ่งพา เทคโนโลยีสารสนเทศ คอนขางมาก ซึ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ มี

บทบาทมากมาย ไดแก 

 1. เปนเครื ่องมือในการจัดการเอกสารและขอมูลตางๆที ่องคกรจะตองใช เชน ระบบการจัดการฐานขอมูล 

(RDBMS) ซึ่งเปนโปรแกรมที่ชวยในการควบคุมและจัดการขอมูลบนหนวยความสำสำรอง สามารถสราง บำรุงรักษาและ

เขาถึงฐานขอมูลสัมพันธได โดยฐานขอมูลระบบ RDBMS อาทิเชน Oracle, Sybase เปนตน  

 2. เปนเครื่องมือเพื่อการประยุกตใช เชนใชในการจัดทำฐานขอมูล (Database) และคลังขอมูลขนาดใหญ (Data 

Warehouse) เปนเครื่องมือในการประมวลผลขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน ระบบ DSS, ระบบ MIS เปนเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานกับเอกสารเพื่อลดการใชและการจัดเก็บกระดาษดวยระบบ Document Management System, ระบบประชุม

ทางไกล (Tele Conference) 

 3. เปนเครื่องมือในการสื่อสารประชาสัมพันธดวยระบบอินเตอรเน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซทรา

เน็ต (Extranet) และเวิลดไวดเว็บ (World Wide Web) เปนตน 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังทำใหมีการเชื่อมโยงสัมพันธกันใกลชิดขึ้นระหวางหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐ 

เอกชน ชุมชน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดย เทคโนโลยีสารสนเทศ กลายเปนตัวชี้นำที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ตางๆ ข้ึน ซึ่งเมื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เปลี่ยนรูปแบบจากเดิมท่ีมนุษยจะติดตอกันทางจดหมาย, ไปรษณีย, รับรูขาวสารทาง

หนังสือพิมพ, การพูดคุยบอกเลากันตามรานกาแฟ รานน้ำชา รานขนม ศูนยการคา, สวนสาธารณะ โดยมีศูนยกลางการ

กระจายขาวและขอคิดเห็นอยูที่หนังสือพิมพนั้น แตในปจจุบันรูปแบการสื่อสารไดเปลี่ยนแปลงไปดวยการพัฒนาทางดาน

เทคโนโลยีทางการสื่อสาร (Communication Technology) เชน T.V., Computer, ดาวเทียม เปนตน จึงทำใหเกิดการ

แพรกระจายของขาวสารอยางงายดายและรวดเร็ว โดยรูปแบบของการสื่อสารเปนลักษณะการรวมตัวกันเปนกลุมไซเบอร 

(Cyber Group) เพ่ือแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในลักษณะกระดานสนทนา, การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-

mail), การใช Weblog ในการบอกเลาเรื่องราวอยางตอเน่ือง หรือแมแตการซื้อขายสินคาท่ีมีบารโคดของสินคาท่ีนอกจากจะ

ทำใหผูขายสามารถตรวจสอบยอดขายและเสรมิสนิคาตามจุดขายตางๆไดตรงกับความตองการของผูซื้อ จะเห็นวา เทคโนโลยี

สารสนเทศ เขามาเกี่ยวของกับวิถีการดำรงชีวิตในระดับบุคคลนั้น ถือเปนยุคของ “ชีวิตดิจิตอล” (Digital Life) นั้นคือชีวิต

สมัยใหมนั้นอยูดวยการเชื่อมตอของการสื่อสารไมวาจะเปนการทำงาน การใชชีวิตประจำวัน เชน การจองตั๋วหนัง, จองตั๋ว

เครื่องบิน, การโอนเงิน, การชำระคาบริการ ผานทางโทรศัพทมือถือ, ทางอินเตอรเน็ต หรือแมแตกับเครื่องอำนวยความ

สะดวกในบาน ICT ถูกนำมาประยุกตใช เชน ใชโทรศัพทมือถือควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยและระบบไฟฟาภายในบาน 
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เปนตน สวนในระดับสังคมนั้นหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตางเรงใช เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปลี่ยนเปนองคกร

อิเล็กทรอนิค เชน การจัดทำระบบขอมูลของภาครัฐบาล ซึ่งไดแก การจัดทำระบบทะเบียนราษฎร, ระบบเวชระเบียนใน

โรงพยาบาล, ระบบการจัดเก็บภาษี, การประมูลสินคา, การใช เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสะดวกในการใหคำปรึกษาเก่ียวกับ

การผาตัด หรือการทำการคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e- commerce) การจัดการฝกอบรม (e-training) หรือการเรียนการ

สอนผานอิเล็กทรอนิกส (e-learning) 

 แต เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหลายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อุปกรณและเทคโนโลยีบางอยางเคยไดรับความ

สนใจมากระยะหนึ่ง ตอมาอาจลาสมัยและไมมีใครใชอีกตอไป ซึ่งในขณะเดียวกันมีการคิดคนประดิษฐเทคโนโลยีใหมๆข้ึน 

และเมื่อเกิดเทคโนโลยีใหมที่ดีกวาหรือมีประสิทธิภาพสูงกวา จะทำใหเทคโนโลยีที่เคยใหม เกาไปทันที เปนวัฏจักรหมุนวน

เชนนี้เรื่อยไป ซึ่งถาเขาใจธรรมชาติของเทคโนโลยี และมีการตระหนักจะทำใหเรารูวาควรจะมีการตอบสนองตอเทคโนโลยี

และอุปกรณท้ังหลายอยางไรและมากนอยเพียงใด รวมไปถึงการพิจารณาความจำเปนของเทคโนโลยีน้ัน ความเสี่ยงในการนำ

เทคโนโลยีน้ันมาใชงาน 

 จากสภาพปญหาดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนผูวิจัยจึงมีความคิดท่ีจะทำงานวิจัยเก่ียวกับ สภาพการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว เขต 2 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ในปจจุบันยังคงมีปญหาในหลาย

ดาน เนื่องจากนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนในระยะแรกยังขาดความชัดเจน และความเชี่ยวชาญของ

การใชระบบคอมพิวเตอร ตลอดจนครูผูสอนบางกลุมยังขาดทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและมีทักษะไมเพียงพอ ทำให

ผูวิจัยสนใจที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  

 โดยผูวิจัยตองการศึกษาสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 เพื่อใหทราบถึงขอคิดเห็น

เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน โดยจำแนกตามสถานภาพของแตละบุคคล 

เพื่อเปนขอมูลในการนำไปพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อนำผลการวจิัย

ดังกลาวมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุง แกไขปญหาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนในตำบลตาพระยา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ใหมีประสิทธิภาพเปนลำดับตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน

ตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

 2. เพื ่อเปรียบเทียบสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จำแนกตาม เพศ ระดับ

การศึกษา และประสบการณในการทำงาน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศแตกตางกันมีสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 แตกตาง

กัน 
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 2. บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

แตกตางกัน 

 3. บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณในการทำงานแตกตางกันมีสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว 

เขต 2 แตกตางกัน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 เพื่อใหการวิจัยครั้งนี ้มี

ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ผูวิจัยจึงไดกำหนดระเบียบวิธีการดำเนินการวิจัย ไวดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 150 คน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 150 คน ปการศึกษา 2563 จำนวน 150 คน 

จากนั้นทำการกำหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ใชตารางของ Krejcie & Morgen ซึ่ง

จากการเปดตารางอานคาจากตารางสำเร็จรูปไดขนาดของกลุมตัวอยาง จำนวน 108 คน จากนั้นทำการสุมกลุมตัวอยาง

แบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ดวยการหาขนาดกลุมตัวอยางที่สุมดวยวิธีการกำหนดสัดสวนจาก

จำนวนประชากรท้ังหมด (Proportional to Sige) แบงออกไดเปน 10 ช้ันภูมิ ตามตารางดังน้ี 

 

ตาราง 1 แสดงกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

ท่ี บุคลากรทางการศึกษา ประชากร กลุมตัวอยาง 

1 โรงเรียนบานกุดเวียน 56 41 

2 โรงเรียนบานตะโก  20 15 

3 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบานหนองไผ 12 9 

4 โรงเรียนทัพเซียม 10 8 

5 โรงเรียนบานนางามมติรภาพท่ี 131 37 27 

6 โรงเรียนบานแกวเพชรพลอย 13 9 

รวม 150 108 

 

 2. ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ขอบเขตดานเน้ือหาครั้งน้ีมุงศึกษาเก่ียวกับสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ของ วรุตม 

บูรณสรรพสิทธ์ิ (2552) จำแนกออกเปน 4 ดาน คือ  

1) ดานฮารดแวร (Hardware) 
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2) ดานซอฟแวร (Software) 

3) ดานบุคลากร (People) 

4) ดานขอมูลสารสนเทศ (Information) 

 3. ตัวแปรในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก ขอมูลสถานภาพทั่วไปของบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 มีดังน้ี  

1) เพศ ประกอบดวย 

ก. ชาย   ข. หญิง 

2) ระดับการศึกษา ประกอบดวย 

ก. ระดับปริญญาตรี  ข. สูงกวาปริญญาตรี 

3) ประสบการณการทำงาน ประกอบดวย 

ก. 1 – 10 ป     ข. ตั้งแต 10 ปข้ึนไป  

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก สภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จำแนก

ออกไดเปน 4 ดาน ดังน้ี 

1) ดานฮารดแวร (Hardware) 

2) ดานซอฟแวร (Software) 

3) ดานบุคลากร (People) 

4) ดานขอมูลสารสนเทศ (Information) 

 4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สระแกว เขต 2 ผูวิจัยสรางข้ึนและผานการหาคุณภาพเครื่องมือแลว โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสถานภาพท่ัวไป เปนแบบสำรวจรายการ (Check List)  

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ซึ่งเปน

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยใชเกณฑของเรนซิส ลิเคอรท (Rensis Likert) มี 5 ระดับ คือ 

เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยท่ีสุด ซึ่งแบบสอบถามความคิดเห็นจำแนก

ออกเปน 4 ดาน ดังน้ี 1) ดานฮารดแวร (Hardware) 2) ดานซอฟแวร (Software) 3) ดานบุคลากร (People) 4) ดานขอมูล

สารสนเทศ (Information)  

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (The Opened Form) เปนแบบสอบถามสำหรับใหบุคลากรทางการศึกษา

เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

 5. สถิติในการวิจัย 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสถิติที่ใชมี

ดังตอไปน้ี 

1) คาเฉลี่ย (Mean) เขียนแทนดวยสัญลักษณ X  
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2) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เขียนแทนดวยสัญลักษณ S.D. 

3) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางสองกลุมท่ีเปนอิสระตอกันดวย Independent t-test  

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ผูวิจัยใชกรอบความคิดดาน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจากงานวิจัยของ วรุตม บูรณสรรพสิทธ์ิ. (2552). เรื่องปญหาและแนวทางการแกปญหาการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในอำเภอเขาฉกรรจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 และ

ผูวิจัยกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย มีดังน้ี 

 

   ตัวแปรตน           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบความคิดในการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี  

 1. ขอมูลสถานภาพทั่วไปของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 77.78 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน

รอยละ 55.56 และมีประสบการณการทำงานตั้งแต 1-10 ป คิดเปนรอยละ 72.22  

 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื ่อพิจารณาเปนรายดานจากคาเฉลี ่ยมากไปหาคาเฉลี่ยนอย พบวา ดานที ่อยู ในลำดับที ่ 1) ดานขอมูลสารสนเทศ 

(Information) 2) ดานฮารดแวร (Hardware) 3) ดานบุคลากร (People) และ 4) ดานซอฟแวร (Software)  

 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา จำแนกตามเพศ 

ระดับการศึกษา และประสบการณทำงานของครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

  3.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา จำแนกตามเพศ

ของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

ไมแตกตางกัน 

ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของบุคลากร

ทางการศึกษา มีดังนี้ 

1) เพศ 

2) ระดับการศึกษา 

3) ประสบการณการทำงาน 

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

สถานศึกษา มีดังนี้  

1) ดานฮารดแวร (Hardware) 

2) ดานซอฟแวร (Software) 

3) ดานบุคลากร (People) 

4) ดานขอมูลสารสนเทศ (Information) 
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  3.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา จำแนกตาม

ระดับการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบล ตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระแกว เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 

  3.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา จำแนกตาม

ประสบการณการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 

  

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 สามารถอภิปรายผล การวิจัย ได

ดังน้ี 

 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื ่อพิจารณาเปนรายดานจากคาเฉลี่ยมากไปหาคาเฉลี ่ยนอย พบวา ดานที ่อยู ในลำดับที ่ 1) ดานขอมูลสารสนเทศ 

(Information) 2) ดานฮารดแวร (Hardware) 3) ดานบุคลากร (People) และ 4) ดานซอฟแวร (Software) ซึ่งสามารถ

อภิปรายผลไดดังน้ี  

1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ดานขอมูลสารสนเทศ 

(Information) อยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 มีการพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูตลอดเวลาตามนโยบายของ

ประเทศท่ีมุงมั่นและพัฒนาการศึกษาใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนรวมอยางกวางขวาง เชนการสรางเว็บไชต

โรงเรียน การสรางฐานขอมูลโรงเรียน และการเก็บขอมูลสถิตินักเรียนและบุคคลากรและมีการจัดทำที่อยู ไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) เพ่ือการติดตอสื่อสารขอมูล ระหวางโรงเรียนกับหนวยงานอื่นๆสอดคลองกับผลการวจิัย 

ของ วรุตม บูรณสรรพสิทธ์ิ (2552 : 47) พบวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนเขาฉกรรจ ดานขอมูล 

อยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีเน่ืองจากโรงเรียนมีการปรับปรุงเน้ือหาสาระในเว็บไซตของโรงเรียนอยางตอเน่ือง และเปนปจจุบัน 

มีการจัดทำเว็บไซต เพ่ือประชาสัมพันธขาวสารขอมูลของโรงเรียน และใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเปนแหลงศึกษาคนควา

ในการเรียนการสอนวิชาตางๆ ของครูและนักเรียน 

1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ดานฮารดแวร (Hardware) 

อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว เขต 2 มีการจัดสรรงบประมาณดานการจัดช้ืออุปกรณไอทีอยางเพียงพอจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

ในการสนับสนุนใหนักเรียนใหไดมีการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเต็มที่ เนื่องจากอุปกรณทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศมีความจำเปนอยางมากกับการจัดการศึกษาในสมัยนี้ ซึ่งสอดคลองกับรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื ่อสาร ฉบับที ่ 3 ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 ที ่กลาวไวว า นโยบายการเร งใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information and Communication Technology) เพ่ือพัฒนาการศึกษาในทุกดานโดยเฉพาะการชวยพัฒนา ครู อาจารย

การชวยใหเด็กและเยาวชนไดเขาถึงแหลงความรูและไดเรียนอยางทัดเทียมกันการพัฒนาระบบบริหารจัดการใหฉับไว มี

ประสิทธิภาพสูงสุดการจัดเครื ่องมืออุปกรณคอมพิวเตอร และการเชื ่อมโยงเครือขายจึงเปนนโยบายสำคัญของ
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กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ทก.) รวมกับสถาบันวิจัยและใหคำปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(ท่ีปรึกษา) ไดดำเนินการจัดทำ รางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับท่ี 3) ของ

ประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 ข้ึน อยางท่ัวถึง และสื่อการเรียนรูควรมีองคความรูประกอบใหชัดเจนตามหลักสูตรการเรียนรู

อยางแทจริง ตลอดจนการสนับสนุนใหจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนการใชเทคโนโลยีในทุกระดับช้ัน 

1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ดานบุคลากร (People) อยู

ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดอบรมและสงบุคคลากรเขารวมอบรมในหลักสูตรตางๆเกี่ยวกับ เทคโนโลยี

สารสนเทศอยูบอยครั้ง จึงทำใหบุคลากรสามารถมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชงานเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ

สอนไดเปนอยางดี สามารถคนหา ขอมูล ไดอยางรวดเร็ว และถูกตองทันสมัย โรงเรียนมีการประกวดสื่อการเรียนการสอน 

และซอฟแวรเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระดับโรงเรียน ครูและบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการดูแลรักษา แกไข 

ซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ที่ชำรุดใหสามารถใชงานได และมีการการสงเสริมและสนับสนุนใหครูและ

บุคลากรพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน ซึงสอดคลองกับงานวิจัย ของ เศกสรรค  

คงคชวัน (2556: 48-52) ไดกลาวถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเปนตองจัดเตรียมความพรอมดานสมรรถนะ

การปฏิบัติงานของบุคลากรในฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งแตการกรอกขอมูลตลอดจนถึงควบคุมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ซึ่งอาจเปนผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของดานเทคนิคคอมพิวเตอรโดยตรง หรืออาจเปนผูมีภาระงานดานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ

ศึกษา เชน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ดานซอฟแวร (Software) 

อยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว เขต 2 มีโรงเรียนมีฐานขอมูลในการคนวาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบใหมๆ อยูตลอดเวลามีกลุม 

Line เพ่ือติดตอสื่อสารกันระหวางครูกับนักเรียน นำซอฟแวร สำหรับปฏิบัติงาน (Microsoft Office) มาใชในการบริหารงาน

และการจัดการเรียนการสอน มีซอฟแวร ที่มีความสมบูรณพรอมใชงาน มีการจัดหาสื่อการเรียนการสอนตางๆ มาใชในการ

จัดการเรียนการสอน เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) บทเรียนออนไลน (e - learning) ฯลฯ มีระบบปฏิบัติการ 

(Microsoft Windows) มาใชในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน มีซอฟแวร ที่ใชในการวัดและประเมินผลการ

เรียนมาใชในการบริหารงาน แตบุคลากรสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในการใช ซอฟแวรใหมๆที่พัฒนามาตลอดเวลา 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ วรุตม บูรณสรรพสิทธิ์ (2552 : 56) ไดศึกษาปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

โรงเรียนเขาฉกรรจ ผลการวิจัยพบวา ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาดานซอฟแวร (Software) อยูในระดับ

ปานกลาง พบวา บุคลากรทางการศึกษาขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชโปรแกรมตางๆ ในการปฏิบัติงาน เชน 

โปรแกรมสำหรับปฏิบัติงาน (Microsoft Office) โปรแกรมประยุกต (Application Software) เปนตน 

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ของบุคลากรทาง

การศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จำแนกตามเพศ 

ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี  

2.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา จำแนกตาม

เพศของของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว 

เขต 2 โดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุภาพ เผาเวียงคำ (2552: 126) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง 

ปญหาและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรรีัมย เขต 3 ผลการวิจยั

พบวา ผู บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณการทำงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับปญหาในการใชเทคโนโลยี
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สารสนเทศโดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานฮารดแวร (Hardware) ซอฟแวร (Software) 

บุคลากร (People) และดานขอมูลสารสนเทศ (Information) ไมแตกตางกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากเน่ืองจากโรงเรียนมีการจัดอบรม

และสงบุคคลากรเขารวมอบรมในหลักสูตรตางๆเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเพศชายและเพศหญิงอยูอยางสม่ำเสมอ 

และในยุคปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีสวนรวมกับการประกอบอาชีพในทุกอาชีพ คณะบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

ในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จึงเรงเห็นความสำคัญในจุดนี้จึงได มุง

พัฒนาทั้งตัวบุคคลากรและนักเรียนตลอดไปจนถึงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย และสามารถนำไปใชในการ

ทำงานในชีวิตประจำวันได จึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพิศ กองชัย (2559: บทคัดยอ) เรื่องการศึกษาสภาพการใชไอซีที

เพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดกลาววา สภาพการใชไอชีทีเพื่องานประกัน

คุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย มีการจัดอบรมเก่ียวกับการ

ใชไอซีทีใหกับบุคลากร ทั้งเพศชายและหญิง ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 3 ของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 ยุทธศาสตรที ่ 1 พัฒนาทุนมนุษยใหมีความรอบรู เขาถึงมีสวนรวมในการพัฒนาและใช

ประโยชนจากระบบไอซีทีไดอยางรู เทาทันในการสรางสรรคนวัตกรรมเพื ่อการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 

(Participatory People) 

2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา จำแนกตาม

ระดับการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สระแกว เขต 2 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พบวา ดานฮารดแวร (Hardware) และดาน

บุคลากร (People) และดานขอมูลสารสนเทศ (Information)และดานซอฟแวร (Software ไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเกิดจาก

ระดับการศึกษาท่ีสูงกวาปริญญาตรี ผูท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพราะหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต

ละหลักสูตรอาจารยมีความแตกตางกันออกไป ทำใหผูที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับการ ใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยของ Office of the Education Council 

ที่วาการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาดานการใชสื่อ การผลิตหรือสรางบทเรียนสื่อเทคโนโลยีการเรียนรูจะประสบ

ผลสำเร็จไดขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ผูบริหาร ผูเขารับการอบรม วิทยากรและความรวมมือจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของ และจากการประเมินผลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการพบวา ยังขาดแผนงาน

ในการพัฒนาบุคลากรดาน ICT ที่ชัดเจน รวมไปถึงการใชอุปกรณทางดาน ICT ที่ไมเต็มประสิทธิภาพ (Office of the 

Permanent Secretary, Ministry of Education, 2011, pp. 1-4) 

2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา จำแนกตาม

ประสบการณการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว เขต 2 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานฮารดแวร (Hardware) และ

ดานบุคลากร (People) และดานขอมูลสารสนเทศ (Information) และดานดานซอฟแวร (Software) ไมแตกตางกัน ทั้งน้ี

อาจเกิดจากการอบรมอยางตอเนื่องทั้งทางดานซอฟแวร (Software) ดานฮารดแวร (Hardware) ดานบุคลากร (People) 

และดานขอมูลสารสนเทศ (Information) ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ณพิชญา กิจจสัจจา (2561) เรื่อง กลยุทธการ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สำหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ จังหวัดปทุมธานี 

ไดกลาววา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนไมเต็มศักยภาพ แมจะ

ไดรับการอบรมอยางตอเนื่องแตขาดการขยายผลที่มีประสิทธิภาพ การขยายผลการอบรมใหประสบผลสำเร็จนั้นตองอาศัย

ความรวมมือจากทุกฝาย ทั้งผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาในบทบาทของวิทยากรและผูเขารับการอบรม รวมท้ัง

อุปกรณทางเทคโนโลยี นอกจากน้ี หากผูเขารับการอบรมไมนำความรูที่ไดไปใช การอบรมก็ไมบรรลุวัตถุประสงคและไมเกิด

ประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษาอยางแทจริง  
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ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในทางการปฏิบัติงาน 

1.1 ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 เขารวมอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวกับดานซอฟแวร (Software) มากข้ึน  

1.2 ควรมีการนำเทคโนโลยีใหมๆ เขามาจัดอบรมใหกับบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  

1.3 ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหหลกัสูตรมีการมุงเนนใหความสำคัญเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมาก

ข้ึนจากเดิม 

 2. ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นเกี ่ยวกับสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระแกว เขต 2 

2.2 ควรมีการศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคเกี ่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการบริหาร

สถานศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

2.3 ควรมีการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาของ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีขนาดท่ีแตกตางกัน 
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ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ

ในการทำงาน 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรคือ ครูในกลุมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 ขนาดกลุมตัวอยางไดมาโดยใชตารางของเครจซี่ และมอรแกน และใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันได จำนวน 

285 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-Test) 

 ผลการวิจัยพบวา (1) ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลำดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณดานการบริหารงานทั่วไป

และดานการบริหารงานบุคคล (2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณในการทำงาน พบวา

โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ : ความคิดเห็น การบริหารงาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) To study teachers' opinions towards school 

administration of school administrators under the Secondary Educational Service Area Office 1; and (2) 

To make a comparison of teachers' opinions towards school administration of school administrators 

under the Secondary Educational Service Area Office 1, which was classified by education level and 

work experience. 

 This research was a survey research. Population included school teachers under the Secondary 

Education Service Area Office 1. The samples included 285 teachers which were obtained by Krejcie 

and Morgan's tables and employed a stratified random sampling method. The research instrument was 
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a 5-level rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 

mean, standard deviation, and t-Test. 

 The research results were found that (1) The teachers’ opinions on the administration of school 

administrators under the Secondary Education Service Area Office 1, overall were at a high level. When 

considering individual aspect, it was found that all aspects were at high level in descending order, 

namely academic administration, budget administration, general administration, and personnel 

administration, (2) The results of comparison on the teachers' opinions towards school administration 

of school administrators under the Secondary Educational Service Area Office 1, classified by 

educational level and work experience were not different, overall and in each aspect. 

Keywords: Opinion, Administration, Secondary Educational Service Area Office 1 

 

บทนำ 

การศึกษาเปนปจจัยสำคัญยิ่งที่จะทำใหการพัฒนาคุณภาพของประชากรเปนไปตามที่ประเทศชาติตองการ 

โดยเฉพาะในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เนนการพัฒนาคนเปนสำคัญ

อันดับแรก การศึกษาจึงตองมีบทบาทอยางมาก ตอการพัฒนาประชากรของประเทศใหมีลักษณะท่ีพึงประสงค ซึ่งการจัด

การศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเทานั้นจึงจะสามารถบรรลุเปาหมายของการพัฒนาประชากรของประเทศได ซึ่ง

การจัดการศึกษาจะประสบความสำเร็จมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับผูบริหารและครู เปนสำคัญ ถาบุคลากรเหลานี้มี

ความพึงพอใจในการทำงาน มีขวัญและกำลังใจดีก็จะมีความรวมมือ รวมใจในการปฏิบัติงาน มีความเต็มใจเสียสละ อุทิศ

ตน มีความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยนการจัดการศกึษาใหมคีวามเจริญกาวหนายิ่งขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 

72) 

การบริหารการศึกษาในโรงเรียน เพื่อใหเปนองคกรแหงการสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูใหไดดีนั้น ผูบริหาร

สถานศึกษาตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลท่ีจะทำใหการจัดการเรียนรูในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในการพัฒนา

ผูเรียนไปสูอนาคตที่ประสบความสำเร็จ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูขึ้นอยางมีคุณภาพตามที่สังคมตองการ การกำหนด

แนวทางปฏิบัติในปจจุบันจึงจำเปนจะตองบริหารหนวยงาน เพื่อนำไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง ภายใตความรวมมือของ

บุคลากรทุกฝายดังน้ัน การศึกษาจึงเปนรากฐานท่ีสำคัญประการหน่ึงในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหา

ตางๆ เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่จะชวยใหบุคคลไดพัฒนาตนเองตลอดชีวิต สามารถพัฒนาศักยภาพและ

ความสามารถดานตางๆ เพ่ือใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน การท่ีจะพัฒนา

ในดานการจัดการเรียนรูใหบรรลุตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยหลักท่ีมีความสำคัญอยางยิ่งประการหน่ึงคือ คร ูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ท่ี

จะขับเคลื่อนพลังการปฏิรูปการศึกษาจะตองมีความรู ความเขาใจ ในการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญ เพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหเปนคนเกง คนดี มีความสุข (สมคิด พรมจุย, 2547, หนา 2) 

 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำหนดภาระงานออกเปน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงาน

วิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป ซึ่งบุคลากรในโรงเรียน

มีหนาที่ในการปฏิบัติตามขอบขายงานดังน้ี ดานการบริหารงานวิชาการ มีหนาที่จัดทำโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ 

โดยพยายามบูรณาการเนื ้อหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรู เดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรู ตามความ

เหมาะสม นำหลักสูตรไปใช มีการนิเทศการใชหลักสูตร ติดตามและประเมินผลและปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม

ความเหมาะสม ดานการบริหารงานงบประมาณ มีหนาที่บริหารงบประมาณของโรงเรียนมุงเนนความเปนอิสระในการ
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บริหารจัดการมีความคลองตัวโปรงใส ตรวจได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียน รวมท้ังจัดหารายไดจากการบริหารจัดการเพ่ือประโยชนทาง

การศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน ดานการบริหารงานบุคคลเปนภารกิจสำคัญที่มุงสงเสริมใหโรงเรียน

สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของโรงเรียนเพ่ือดำเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระ

ภายใตกฎหมาย ระเบียบเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนา มี

ความรูความสามารถ มีขวัญและกำลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสำคัญ และดานการบริหารงานทั่วไป มีหนาที่บริหารจัดการในดานอาคาร

สถานท่ี งานสารสนเทศ งานพัสดุ งานสหกรณ และดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยทั่วไปภายในโรงเรียน เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอโรงเรียน 

 การบริหารสถานศึกษานั ้นตองดำเนินการบริหารภายใตยุทธศาสตรการบริหารงานที ่ดีแตจากความเปนมาและ

ความสำคัญของปญหา ในฐานะท่ีผูวิจัยเปนครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบวา

ปญหาในการบริหารงานของสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน ซึ่งไดจากการรวบรวมขอมูลจากงานการประกันคุณภาพ พบวา ดาน

การบริหารงานวิชาการสวนใหญจะมีความเก่ียวของกับหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน ภาระงาน

ของครูตองทำเอกสารมากเกินไป จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สวน

ปญหาในดานการบริหารงานงบประมาณจะเกี่ยวของกับการวางแผนและการดำเนินการดานการเงินไมเปนระบบ ไม

โปรงใส สวนปญหาในดานการบริหารงานบุคคลจะเกี่ยวของกับอัตรากำลังของบุคลากรไมเพียงพอ ครูและบุคลากรไมมี

โอกาสในการพัฒนาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ การเลื่อนขั้นเงินเดือนไมมีความยุติธรรม และปญหาในดานการบริหารงานทั่วไป

จะเก่ียวของกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน อาคารสถานท่ีไมเอ้ืออำนวยตอการเรียนการสอน 

 จากความเปนมาและความสำคัญของปญหา ท่ีกลาวมาในขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา ความคิดเห็นของครูตอการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ท้ัง 4 ดาน เพ่ือนำผลการวิจัยมา

เปนขอมูลแนวทางในการปฏิบัติงานของครู และเปนแนวทางในการเสริมสรางสารสนเทศ พัฒนางานทั้ง 4 ดานของ

สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาใหดียิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื ่อศึกษาความคิดเห็นของครูที ่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในการทำงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตของเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) 

การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39  

2. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากรที ่ใชในการวิจัยครั ้งน้ี ไดแก ครูในกลุ มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 14 โรงเรียน รวมประชากรท้ังสิ้น 1,100 คน 
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2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูในกลุมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 ปการศึกษา 2563 กำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ Krejcie & Morgan (1970: 607-610) ได

กลุมตัวอยางครู จำนวน 285 คน จากน้ันดำเนินการสุมวิธีการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified random sampling)  

3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของครูในกลุมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 1 ปการศึกษา 2563 ดังนี้ 1) ระดับการศึกษา แบงเปน ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีและ 2) ประสบการณใน

การทำงาน แบงเปน ต่ำกวา 10 ป และ ตั้งแต 10 ป ข้ึนไป 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 4 

ดาน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงานท่ัวไป 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ตำรา เอกสาร และผลงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดนำแนวคิดมาประมวลกัน

เขาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยสรุปเปนกรอบแนวคิดในการทำวิจัยได ดังน้ี  

 

ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert’s 

five rating scale) โดยศึกษาและพัฒนาจากแบบสอบถามของภควัต บางสมบูรณ (2562: 104-110) กำหนดประเด็นของ

คำถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามศัพทที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั้ง 4 ดาน นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นขอ

ความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตอง เหมาะสมความครอบคลุมของเนื้อหาและ

การใชภาษาในแบบสอบถาม จากน้ันนำเสนอผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยการ

หาคา IOC กำหนดคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป ถือไดวามีความเที่ยงตรงเน้ือหา ไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60-1.00 

แลวนำแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน 

เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

ไมต่ำกวา 0.70 

 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ประกอบดวย 

1. ระดับการศึกษา 

1.1 ปริญญาตร ี

1.2 สูงกวาปริญญาตร ี

2. ประสบการณในการทำงาน 

2.1 ต่ำกวา 10 ป 

2.2 ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงาน 

ของผูบริหารสถานศึกษาใน 4 ดาน 

1. ดานการบริหารงานวิชาการ 

2. ดานการบริหารงานงบประมาณ 

3. ดานการบริหารงานบุคคล 

4. ดานการบริหารงานท่ัวไป 
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สรุปผลการวิจัย 

 1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำแนกตาม ระดับการศึกษา และประสบการณในการทำงาน พบวา ครูที่มีระดับ

การศึกษา และประสบการณการทำงานท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผูวิจัยอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 

 1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 นำมาอภิปรายในแตละดาน ดังน้ี 

 1.1 ดานการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา

ใหความสำคัญกับงานดานวิชาการเปนอันดับหนึ่ง เนื่องจากงานวิชาการนั้นถือเปนงานหลักสำคัญของสถานศึกษา หาก

งานวิชาการของโรงเรียนมีคุณภาพ ยอมสงผลใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ และสามารถนำความรูน้ันไปประยุกตใช

ในชีวิตประจำวัน อีกท้ังยังสงเสริมการพัฒนาศักยภาพครูใหมีความรู ทักษะ และกระบวนการจัดการศึกษาตามกลุมสาระ 

และความสนใจของครู เพื่อพัฒนาผูเรียนตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ดังแนวคิดของจรูญ ชูลาภ (2544) กลาววา

การบริหารสถานศึกษา ผูบริหารจะตองตระหนักวาทุกกระบวนการ ทุกกิจกรรมการบริหารจัดการตองเนนใหเกิดคุณภาพ 

เปนท่ีพึงพอใจทุกฝาย ดวยการบริการจัดการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน  

 1.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี ้อาจเปนเพราะผูบริหาร

สถานศึกษาใหความสำคัญในการบริหารงบประมาณเปนอยางมาก เพราะงบประมาณเปนปจจัยหลักที่ชวยสนับสนุนให

การบริหารงานดานอื่นๆ ภายในสถานศึกษาขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาได ผูบริหารสถานศึกษาจะตองจัดการบริหาร

งบประมาณใหถูกตองตามกฎระเบียบการใชงบประมาณ ใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบการใชงบประมาณไดและ

จะตองบริหารจัดการงบประมาณน้ันใหเกิดประโยชนแกสถานศึกษาสูงสุดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย นงนุช กิตติโรจนเจริญ 

(2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรี

ราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา 1 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา

ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี อยู ในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับตามคาเฉลี ่ยจากมากไปนอยดังตอไปนี้ การบริหารงานวิชาการ การ

บริหารงานธุรการเงินและพัสดุ การบริหารงานกิจการนักเรียน การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานความสัมพันธกับ

ชุมชน การบริหารงานอาคารสถานที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานของผูบริหาร

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำแนกตามเพศ ประสบการณการทำงาน โดยรวมและ

รายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 1.3 ดานการบริหารงานบุคคลโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามี

การมอบหมายภาระงานใหตรงตามความรู ความสามารถ ทำใหครูทำงานอยางมีความสุข นอกจากนั ้นผู บริหาร

สถานศึกษายังสงเสริม และสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาตามความตองการของตัวเองดวย ดวยการสงเขารวมอบรม 
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ประชุม และสัมมนา เพื่อนำความรูที่ไดรับจากการอบรมนั้นมาประยุกตใชในภาระหนาที่ของตัวเองทำใหงานที่ออกมามี

คุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับลัดดาวัลย ใจไว (2558) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของครูตอการบริหารจัดการศึกษาของผูบริหาร

โรงเรียนในกลุมโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ท่ีผูบริหารโรงเรียนมีการ

วางแผนอัตราบุคลากร มอบหมายภาระหนาที ่ มีการติดตามนิเทศบุคลากร เสริมสรางประสิทธิภาพในการทำงาน 

ประกอบดวย เงินเดือนและคาตอบแทน การเลือ่นข้ันเงินเดือน การจัดสวัสดิการพิเศษและการสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ 

การศึกษาตอและการฝกอบรมดูงาน ไดรับการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง ซึ่งตรงกับความ

ตองการของครูที่ตองการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา รวมทั้งผูบริหารโรงเรียนก็มีการใหขวัญและกำลังใจแกบุคลากรใน

โรงเรียนเปนตามหลักธรรมาภิบาล  

 1.4 ดานการบริหารงานท่ัวไปโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา มี

การรวมกันพัฒนานักเรียน นักศึกษา มีการเขียนโครงการปฏิบัติกิจกรรมโดยมุงเนนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

นักศึกษา มีจิตอาสาเสียสละเพื่อสวนรวมและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสนับสนุนในการจัด

กิจกรรมสงเสริมทักษะวิชาชีพ มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมลกูเสือเนตรนารี มีการสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสรมิ

สุขภาพ เพื่อใหความรูในเรื่องการปฏิบัติใหมีสุขภาพที่ดี มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใหบริการชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัย สมศักดิ์ ไพคำนาม, ไพโรจน พรมมีเนตร (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษา การบริหารของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา การบริหารการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

อุบลราชธานี มีระดับปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายฝาย พบวาทุกฝาย

มีระดบัปฏิบัติอยูในระดับมาก ฝายที่มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ ฝายพัฒนากิจการนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาที่มี

ระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

อุบลราชธานี โดยรวมและรายฝายไมแตกตางกัน บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณการการทำงานตางกันมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของวิทยาลัยการอาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายฝายไม

แตกตางกัน 

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในการทำงาน สรุปไดดังน้ี 

 2.1 จำแนกตามระดับการศึกษาพบวา ครูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นทุกดาน โดยภาพรวม

ไมแตกตางกันกับครูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา

ปริญญาตรี อยูในวัยที่ใกลเคียงกัน และมองเห็นวาการชวยงานโรงเรียนจะทำใหมีประสบการณในอนาคต สามารถนำไป

ตอยอดในการทำงานได ซึ่งสอดคลองกับศุภมาศ อุตลาด (2561) ศึกษาเรื่องบทบาทของผูบริหารในการบริหารงาน

โรงเรียนดีประจำตำบลตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 2 โดนรวมไม

แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานไมแตกตางกัน  

 2.2 จำแนกตามประสบการณในการทำงาน พบวาครูท่ีมีประสบการณทำงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ

การบริหารงานโดยรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ในการบริหารสถานศึกษานั้นจะมีระบบการประกันคณุภาพ

ท้ังภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงสงผลใหสถานศึกษาน้ันมีการบริหารจัดการท่ีมีมาตรฐานเดียวกันท้ัง

สถานศึกษา ทำใหครูที่มีประสบการณการทำงานที่แตกตางกัน ไดทำงานรวมกันและสงผลใหครูที่มีประสบการณในการ

ทำงานที่นอยกวาเกิดการเรียนรูจากครูที่มีประสบการณการทำงานมากกวา และผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูมี

สวนรวมในการนำเสนอแนวคิดตางๆในการดำเนินงานภายในสถานศึกษา ทำใหครูไดรับประสบการณตรงจากการที่ไดลง

มือปฏิบัติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนากร เหล็กกลา (2544: 86) ไดทำการวิจัยเรื่อง ศึกษาความตองการการพัฒนา

บุคลากรของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบวา ความตองการการพัฒนาบุคลากรของพนักงาน
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ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมและรายองคประกอบอยูในระดับปานกลาง ครูโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่มีประสบการณทำงานแตกตางกัน (ต่ำกวา 12 ปกับตั้งแต 12 ปขึ้นไป) มีความ

ตองการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมและรายองคประกอบไมแตกตางกัน และพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่มีระดับตำแหนงแตกตางกัน (ต่ำกวาระดับ 5 กับตั้งแตระดับ 5 ปขึ้นไป) มีความตองการพัฒนา

บุคลากรโดยภาพรวมและรายองคประกอบไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ ผู บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู

เพื่อที่จะใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริงและเกิดความรูที่ยั ่งยืนและสามารถนำความรูที่ไดรับนั้นไป

ประยุกตใชในชีวิตประจำวันได และสนับสนุนใหชุมชนบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

1.2 ดานการบริหารงบประมาณ ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูใชวัสดุอุปกรณภายในสถานศึกษาท่ีมี

อยูน้ันใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน และสนับสนุนใหมีการตรวจสอบดูแลการใชพัสดุภายในสถานศึกษา 

1.3 ดานการบริหารงานบุคคล ผู บริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูไดปฏิบัต ิหนาที ่ตามความรู

ความสามารถท่ีครูถนัดและสงเสริมใหครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาไดพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลา 

1.4 ดานการบริหารงานทั่วไป ผูบริหารสถานศึกษาควรกํากับ ติดตาม จัดทำขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงท้ัง

ภายในและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางเปนระบบ 

2. ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครัง้ตอไป  

2.1 ควรวิจัยเก่ียวกับความคดิเห็นของครูท่ีมีตอการบรหิารงานงบประมาณของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

2.2 ควรวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยา

เขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง (2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหาร

สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง  

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบสำรวจ ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง จำนวน 494 คน กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ที่ใชใน

การวิจัย ไดแก ครูผูสอนกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง จำนวน 

216 คน ไดมาโดยการเปดตารางของเครจซี่และมอรแกน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนำดิจิทัลของ

ผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง ชนิด

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใช การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

คาที  

 ผลการวิจัย พบวา (1) ภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก และ (2) ผลการเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางเพศกับภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

คำสำคัญ: ภาวะผูนำดิจิทัล ผูบริหารสถานศึกษา  

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: (1) To examine the digital leadership of school 

administrators in Sahawitayakate Rayong 2 Group under the Rayong Secondary Educational Service Area 

Office, and (2) To compare the digital leadership of school administrators in Sahawitayakate Rayong 2 

Group under the Rayong Secondary Educational Service Area Office. 

This research methodology was a survey research. The population consisted of 494 teachers in 

Sahawitayakate Rayong 2 Group under the Rayong Secondary Educational Service Area Office. Sample 

size was determined by Krejcie and Morgan’s Table. The sample were 216 teachers in Sahawitayakate 

Rayong 2 Group under the Rayong Secondary Educational Service Area Office, obtained by sample 

random sampling method. The research instrument was a 5-level scale questionnaire on the digital 
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leadership of school administrators in Sahawitayakate Rayong 2 Group under the Rayong Secondary 

Educational Service Area Office. The statistics used for analyzing the collected data were frequency, 

percentage, mean, Standard Deviation and t-test. 

 The major research findings were that: (1) The digital leadership of school administrators in 

Sahawitayakate Rayong 2 Group under the Rayong Secondary Educational Service Area Office was at 

high level in whole and in part; and (2) The comparison results showed that, as classified by gender, 

the teachers’ opinions towards the digital leadership of school administrators in Sahawitayakate Rayong 

2 Group under the Rayong Secondary Educational Service Area was significantly different at the .01 

level. 

Keywords: Digital Leadership, School Administrators 

 

บทนำ 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก

เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในอดีตท่ีผานมาซึ่งมีผลกระทบตอการบริหารจัดการสถานศึกษาเปนอยางมาก ดังน้ัน

ในฐานะผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความจำเปนท่ีตองเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดการบริหารของตนเองใหทันตอสถานการณ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน (ประภาส วรรณทอง, 2559: 22)  

พัฒนาการจากยุคอุตสาหกรรมมาสูยุคดิจิทัลในปจจุบันจะเห็นไดวามีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน

โดยเฉพาะในปจจุบันน้ีนับไดวาเปนยุคของขอมูลขาวสาร และอินเทอรเน็ต ซึ่งความกาวหนาของเทคโนโลยีน่ีเองท่ีทำใหครู 

อาจารยและนักเรียนของสถานศึกษาสามารถเขาถึงแหลงขอมูลความรูไดโดยไมมีขอจำกัดในเรื่องเวลาหรือแมแตสถานท่ี 

คุณลักษณะยุคดิจิทัล (Characteristics of Digital Era) ท่ีสำคัญตามความคิดของผูเขียนมี 3 ประการคือ 1. ความรวดเร็ว

ในการสื่อสารไมวาจะเปนการจัดเก็บ หรือการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ ของผูใช 2. การใชเทคโนโลยีการ

สื่อสารที่ไมมีขอบเขตหรือขอจำกัดในเรื่องเวลาหรือสถานที่ ทำใหสามารถเขาถึงไดทุกที่ และทุกเวลา และ 3. การใช

เทคโนโลยีมาบูรณาการเชื่อมโยงเครือขายตางๆใหทุกคนสามารถจัดเก็บ เขาถึง ใชพัฒนาความรู เผยแพรและแบงปน

ความรูไดอยางทั่วถึง คุณลักษณะสำคัญของยุคดิจิทัลขางตนนี้จึงมผีลตอการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารเปน

อยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของระบบสารสนเทศ (Information System) เพ่ือการบริหารและการจัดการความรู 

(Knowledge Management) ของสถานศึกษาซึ่งมีความจำเปนและมีความสำคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การบริหารสถานศึกษา ทัศนคติตอเทคโนโลยีและความสามารถในการใชเทคโนโลยีในปจจุบันของผูบริหารสถานศึกษาท่ี

ถูกตองยอมมีผลทำใหการลงทุนและการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ของสถานศึกษาเปนไปอยางเหมาะสมเกิดความคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุดตอการบริหารงานของสถานศึกษา (สุกัญญา แชมชอย, 2561)  

ยุคดิจิทัล (Digital Era) คือ ยุคของอิเลโทรนิคสที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็วในการสื่อสารการ

สงผานขอมูลความรูตางๆที่มีอยูในสังคมไมวาจะเปนขาวสาร ภาพหรือวิดีโอที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วทุกท่ี

และทุกเวลา คุณลักษณะยุคดิจิทัล (Characteristics of Digital Era)พัฒนาการจากยุคอุตสาหกรรมมาสูยุคดิจิทัลใน

ปจจุบันจะเห็นไดวามีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจนโดยเฉพาะในปจจุบันนี้นับไดวาเปนยุคของขอมูลขาวสาร และ

อินเตอรเน็ต ซึ ่งความกาวหนาของเทคโนโลยีนี่เองที่ทำใหครู อาจารยและนักเรียนของสถานศึกษาสามารถเขาถึง

แหลงขอมูลความรูไดโดยไมมีขอจำกดัในเรื่องเวลาหรือแมแตสถานที่ คุณลักษณะยุคดิจิทัลที่สำคัญ มี 3 ประการ คือ 1. 

ความรวดเร็วในการสื่อสารไมวาจะเปนการจัดเก็บ หรือการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ ของผูใช 2. การใช

เทคโนโลยีการสื่อสารที่ไมมีขอบเขตหรือขอจำกัดในเรื่องเวลาหรือสถานที่ ทำใหสามารถเขาถงึไดทุกที่ และทุกเวลา และ 
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3. การใชเทคโนโลยีมาบูรณาการเชื่อมโยงเครือขายตางๆใหทุกคนสามารถจัดเก็บ เขาถึง และใชพัฒนาความรู เผยแพร

และแบงปนความรูไดอยางทั่วถึง รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลในปจจุบัน (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ,  

2555: 13) 

  จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลนี ้ ถารู จักนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใชใหเกิด

ประโยชนในดานตางๆเชน การจัดการเรียนการสอน หรือการเชื่อมโยงขอมูลความรูจากโลกภายนอกสูหองเรียนโดยผาน 

Internet ก็จะทำใหนักเรียนสนุกกับการเรียนรูมากขึ้น ครูสามารถเลนบทบาทเปนผูอำนวยการเรียนรูไดดี นักเรียน

สามารถเรียนรูแบบสืบสอบ ( Inquiry Learning) หรือเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning) ในหองเรียนหรือ

นอกหองเรียนไดอยางสนุกสนาน นอกจากนี้ครูอาจารยยังสามารถสรางบรรยากาศชั้นเรียนใหเปนแบบชั้นเรียนดิจิทัล 

(Digital Classroom) ไดอีกดวย ผูวิจัยเห็นวาเทคโนโลยีไมสามารถมาสอนแทนครูได แตครูที่ไมใชเทคโนโลยีจะตองถูก

แทนที่โดยครูที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลย ีในการบริหารดานอื่น ๆ ตลอดจนงานความสัมพันธกับชุมชน เหลาน้ี

สถานศึกษาจะตองสรางระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารตองนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขาย มาใชในการบริหาร

จัดการสถานศึกษาอยางเหมาะสมกับยุคสมัยอยางคุมคา  

  ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงไดศึกษาภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอนกลุม

โรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง วามีความสามารถในการใชภาวะ

ผูนำดิจิทัลอยูในระดับใด ปจจัยใดบางที่มีผลตอการเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัลเพื่อเปนแนวทางในการบริหาร

โรงเรียน และผลการนำไปใชทำใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง 

 2. เพื ่อเปรียบเทียบภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

ภาวะผูนำดิจิทัลดานการเปลี่ยนแปลง จำนวน 4 ดาน ไดแก 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสราง

บารมี (Idealized Influence or Charisma Leadership) 2) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) 3) 

การกระตุนการใชปญญา (Intellectual Stimulation) และ 4) การคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized 

Consideration) 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาระยอง จำนวน 494 คน 

กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาระยอง จำนวน 216 คน ไดมาโดยการเปดตารางของ Krejicie and Morgan (1970, pp 607-608)  

 3. ขอบเขตดานตัวแปร 

 3.1 ตัวแปรตน คือ สถานภาพของผู ตอบแบบสอบถามโดยจำแนกเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณทำงาน 
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 3.2 ตัวแปรตาม คือ ภาวะผูนำดิจิทัลดานการเปลี่ยนแปลง จำนวน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการมีอิทธิพลอยาง

มีอุดมการณหรือการสรางบารมี (Idealized Influence or Charisma Leadership) 2) ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

(Inspirational Motivation) 3) ดานการกระตุนการใชปญญา (Intellectual Stimulation) และ 4) ดานการคำนึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย ภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียน สหวิทยาเขตระยอง 2 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง ซึ่งผูวิจัยไดนำแนวคิดและผลงานวิจัยของขวัญตา เก้ือกูลรัฐ. (2554) 

มาปรับปรุงประยุกตใหเขากับบริบทของกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 ตามภาพท่ี 1 ดังน้ี 

 

ตัวแปลตน            ตัวแปลตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเห็นของครูท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนำดิจิทัลของ

ผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง เพื่อใช

เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert’s five rating scale) 

โดยศึกษาและพัฒนาจากแบบสอบถามของลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2555: 123) กำหนดประเด็นของคำถามให

สอดคลองกบัวัตถุประสงคครอบคลุมกรอบแนวคิดทั้ง 4 ดานและรายการเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม นำ

แบบสอบถามที่สรางขึ้นขอความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีความถกูตอง เหมาะสมความ

ครอบคลุมของเนื้อหาและการใชภาษาในแบบสอบถาม จากนั้นนำเสนอผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเน้ือหา โดยการหาคา IOC กำหนดคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป ถือไดวามีความเท่ียงตรงเน้ือหา ไดคาดัชนีความ

สอดคลองตั้งแต 0.67 -1.00 แลวนำแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากร ที่ไมใช

กลุ มตัวอยาง จำนวน 30 คน เพื ่อหาคาความเชื ่อมั ่นของเครื ่องมือ เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถาม ไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับไมต่ำกวา 0.70 

 

 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. ประสบการณทำงาน 

ภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุม

โรงเรียน สหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง ประกอบดวย 

1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการ

สรางบารมี  

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

3. ดานการกระตุนการใชปญญา 

4. ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
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สรุปผลการวิจัย  

 จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี 

 1. ภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไป

หานอย คือดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี ดานการกระตุนการใชปญญา ดานการสรางแรง

บันดาลใจ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ตามลำดับ  

 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสห

วิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดาน พบวา เพศหญิงมากกวา

เพศชาย และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีเพียงดานเดียวคือ ดานการกระตุนการใชปญญา มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง ผูวิจัยอภิปรายผลดังน้ี 

1. ภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไป

หานอย คือดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี ดานการกระตุนการใชปญญา ดานการสรางแรง

บันดาลใจ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ตามลำดับ 

ผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา ภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอนกลุมโรงเรียนสห

วิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาระยอง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณหรือการสรางบารม ีแสดงวา พฤติกรรมที่ผูนำแสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทำงานที่เปนกระบวนการทำ

ใหผูรวมงานมีการยอมรับ เชื่อมั่นศรัทธาภาคภูมิใจ และไววางใจในความสามารถของผูนำที่มีความยินดีที่จะทุมเทการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจโดยผูนำจะมีการประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอื่นเสียสละเพื่อประโยชนของกลุมเนน

ความสำคัญในเรื ่องคานิยม ความเชื ่อ และการมีเปาหมายที่ชัดเจน มีความมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค ผูนำจะมี

คุณลักษณะสำคัญในดานการมีวิสัยทัศน และการถายทอดวิสัยทัศนไปยังผู รวมงานมีความมุงมั ่นและทุมเทในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ มีความสามารถในการจัดการหรือการควบคุมอารมณตัวเอง มีการเห็นคุณคาในตนเองมีศีลธรรม

และจริยธรรม ซึ ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของพนัส ชมพูวาลา (2562: บทคัดยอ) ไดศึกษาแนวทางการสงเสริม

คุณลักษณะภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิษถ เขต 2 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะภาวะผูนำ

การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถเขต 2 เพื่อหาแนวทางการสงเสริมคุณลักษณะภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถเขต 2 ประชากร

ที่ใชศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถเขต 2 จำนวน 25 คน และครูผูสอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จำนวน 330 คน รวมจำนวน 355 คน เครื ่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบภาพ

คุณลักษณะภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถเขต 2 แบบสัมภาษณเชิงลึก และ แบบบันทึกสนทนากลุม  
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ผลวิจัยพบวา คุณลักษณะภาวะผูนำการเปลีย่นแปลงยุคดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถเขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และ

ครูผูสอน เมื่อพิจารณาตามองคประกอบคุณลักษณะ 5 ดาน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยนเรียงลำดับ

จากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการกระตุนทางปญญา ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

ดานการเปนแบบอยางท่ีดีและการสรางบารมี และ ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน 

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสห

วิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง โดยรวมและรายดาน พบวา เพศหญิงมากกวา

เพศชาย และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีเพียงดานเดียวคือ ดานการกระตุนการใชปญญา มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับระดับปฏิบัติภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุม

โรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง เพศหญิงมากกวาเพศชาย และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน มีเพียงดานเดียวคือ ดานการกระตุนการใชปญญา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 สวนดานอื่นๆ มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งทำใหสงผลตอระดับปฏิบัติภาวะผูนำดิจิทัล

ของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

อาจขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน การตั้งใจของผูกรอกแบบสอบถาม อารมณของผูกรอกแบบสอบถาม เวลาในการกรอก

แบบสอบถาม และสถานท่ีและอากาศรอน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของธุมากร เจดียคำ (2559 : บทคัดยอ) ได

ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีผลการวิจัย พบวา 1. ภาวะผูนำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก 2. ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมมี

ความสัมพันธทางบวกในระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

และสอดคลองกับผลการวิจัยของทิพวัลย ชาลีเครือ (2559: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ในสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง ผลการวิจัย พบวา  

1) ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง โดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ ดาน

การกระตุนทางปญญา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการคำนึงถึงปจเจกบุคคล และดานการสรางแรงบันดาล

ใจ ตามลำดับ 

2) ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดระยอง โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ ดานผลการปฏิบัติงาน 

ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานความประพฤติในการรักษาวินัย ตามลำดับ 

3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ในสังกัดสำนักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง โดยรวมมีความสัมพันธอยูในระดับสูงอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง

ดานการคำนึงถึงปจเจกบุคคล (X1) กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานดานผลการปฏิบัติงาน (Y1) รองลงมาคือ ภาวะผูนำการ
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เปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจ (X2) กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานดานคุณธรรม จริยธรรม (Y2) และภาวะผูนำ

การเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนทางปญญา (X3) กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานดานจรรยาบรรณวิชาชีพ (Y4) ตามลำดับ 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งน้ี เปนประโยชนตอการนำผลการวิจัยไปใช เพื่อจะไดนำมาเปนแนวทางในการบริหารงาน

ภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียน สหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาระยอง ซึ่งผูวิจัยไดนำเสนอขอเสนอแนะ 2 ประการ คือ ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช และขอเสนอแนะ

สำหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 

ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

 1. จากผลการวิจัยที ่คนพบ จะเห็นไดวาการบริหารงานระดับปฏิบัติของภาวะผูนำดิจิทัลของผูบริหาร

สถานศึกษาในกลุมโรงเรียน สหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง ตามตัวแปรตาม

ท้ัง 4 ดาน 

 2. ผลการวิจัยในสิ่งที่เปนประโยชนตอการบริหารงานโรงเรียนในกลุมโรงเรียน สหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง หนวยงานตนสังกัดควรนำไปประชาสัมพันธ และประยุกตใชกับสภาพ

บริบทของแตละโรงเรียน 

 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 จากผลการวิจัยท่ีคนพบวาการบริหารงานกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาระยอง และมีขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป ตามลำดับดังน้ี  

1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี คือผู บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน 

หลีกเลี่ยงการใชอำนาจเพ่ือประโยชนสวนตน  

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ คือผูบริหารสรางเจตคติท่ีดีและการคิดในแงบวกแกเพ่ือรวมงาน 

3. ดานการกระตุนการใชปญญา คือผูบริหารสรางเจตคติท่ีดีและการคิดในแงบวกแกเพ่ือนรวมงาน 

4. ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล คือผูบริหารสนับสนุนเพื่อรวมงานใหพัฒนาตนเอง เขารับการอบรม 

พัฒนาความรูความสามารถดานดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

 5. ควรวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึก 

6. ควรมีการวิจัยใชตัวแปรอ่ืน และมีการเปรียบเทียบกับตัวแปรอ่ืนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลาย 
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สภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 

The Condition and Problems of Material Supply Administration of Sahawitaya 

Wiharndang School Cluster under the Saraburi Primary Educational  

Service Area Office 2 
 

ลิขิต ดวงสนาม 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหาร

แดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 (2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการ

บริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 

จำแนกตามเพศ และประสบการณทำงาน  

 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการโรงเรียน 

และครูผูปฏิบัติหนาที่งานพัสดุโรงเรียน จาก 10 โรงเรียน จำนวน 103 คน ไดมาโดยการเปดตารางของเครจซี่และมอร

แกน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่มีความ

เท่ียงตรง (Validity) อยูระหวาง .80-1.00 และมีคาความเช่ือมั่น (Reliability) ท้ังฉบับเทากับ .87 สถิติท่ีใช การแจกแจง

ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที t-test  

 ผลการวิจัย พบวา (1) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุ

ของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและราย

ดาน พบวา เพศชายมากกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณ

ลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกนั้นทุกดานไมแตกตางกัน 

(2) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียน สหวิทยวิหาร

แดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดาน พบวา เพศชายมากกวา

เพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกน้ันทุกดานไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: สภาพและปญหา การบริหารงานพัสด ุ

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were:  (1)  To examine the condition and problems of material 

supply administration of Sahawitaya Wiharndang School Cluster under the Saraburi Primary Educational 

Service Area Office 2, and (2) To compare the condition and problems of material supply administration 

of Sahawitaya Wiharndang School Cluster under the Saraburi Primary Educational Service Area Office 2. 
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 This research mothodology was a survey research.The population consisted of 132 persons of 

school directors, deputy directors and teachers responsible for material supply administration from 10 

schools, Sample size was determinod by Krejcie and Morgan’s table. The sample were 103 persons of 

school directors, deputy directors and teacher responsible for material supply administration from 10 

schools obtained by simple random sampling method.  The research instrument was a 5- level scale 

questionnaire on the condition and problems of material supply administration of Sahawitaya 

Wiharndang School Cluster under the Saraburi Primary Educational Service Area Office 2.  The statistics 

used for analyzing the collected data were frequency, percentage, mean, Standard Deviation and t-test  

 The major research findings were as follows: (1) The comparison results of the condition and 

problems of material supply administration of Sahawitaya Wiharndang School Cluster under the Saraburi 

Primary Educational Service Area Office 2 revealed that, as classified by gender, the opinions of the 

school directors and the teachers were different in whole and in part. After item analysis, it was found 

that their opinions towards determining listing model or specification and procurement were statistically 

different at the .01 level of statistical significance. 

Keywords: Condition and Problems, Material Supply Administration 

 

บทนำ 

แผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 ไดกำหนดวิสัยทัศนการขับเคลื่อนประเทศไทย “สู

เศรษฐกิจดิจิทัลท่ีมีพลวัตร บนฐานของสังคมท่ีรูคิด รูเทาทัน และกำลังคนท่ีสามารถปรับตวัและสรางโอกาสจากเทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัล” โดยมียุทธศาสตรดานการพัฒนากำลังคนสูยุคดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกำลังคนดิจิทัลและเพ่ิมความ

ตระหนักและทักษะดานดิจิทัลเบื้องตนผานการสงเสริมการสรางบุคลากรและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแตการพัฒนาทักษะความคิดเชิงตรรกะ (Computational Thinking) การเขียนโปรแกรม (Coding) 

การพัฒนาสิ่งประดิษฐดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูทักษะดิจิทัล เปนตน 

กระทรวงศึกษาธิการภายใตยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีเปาหมาย

พัฒนากำลังคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ ดวยการยกระดับการศึกษาของไทยแบพลิกโฉม

ในการนำนวัตกรรมดิจิทัล และแอพพลิเคชั ่นเพื ่อการศึกษา (G-Suite for Education) มาประยุกตใชผานอุปกรณ

อิเลคทรอนิคทุกรูปแบบ เพื่อใหเกิดปฏิรูปการศึกษาอยางบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำดานดิจิทัล (Digital Divide) 

จากความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เขามาเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษา

และครูผูสอน จึงจำเปนตองรูจักทักษะดิจิทัล ซึ่งถือเปนเครื่องมือและวิธีการสำคัญในการทำงานยุคดิจิทัล โดยนัยหน่ึงเปน

ผูนำการเปลี่ยนแปลงทำหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาใหกับครูผูสอนและนักเรียนในยุคดิจิทัล กระตุนความตองการเรียนรู และการ

สรางนวัตกรรมดิจิทัล ตลอดจนเปนผูอำนวยความสะดวกแกครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลอีกดวย 

(ทินกร บัวชู, 2560: 1-2) 

นายสุวิทย เมษินทรีย ปจจุบันเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

หน่ึงใน "สถาปนิก" ผูผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 คนสำคัญ กลาวกับ 'บีบีซีไทย' นายสุวิทยกลาววา Thailand 4.0 คือ 

โมเดลในการขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมาย "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ตามแนวคิดของ คสช. ใหเกิดผลออกมาเปนรปูธรรม 

เนื่องจากขณะนี้โลกเปลี่ยนไปแลว ประเทศไทยจงึตองเปลี่ยนตาม เพื่อใหพนจากกับดัก 3 อยาง คือ 1.กับดักรายไดปาน

กลาง เพราะเราใชเครื่องยนตเศรษฐกิจเดิมมา 50-60 ปแลว ตองเปลี่ยนมาใชนวัตกรรมมาเพิ่มรายได 2.ความเหลื่อมล้ำ 
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รวยกระจุก-จนกระจาย ตองหาวิธีกระจายความเจริญออกไปนอกกรุงเทพฯ ซึ่งรัฐบาลก็เริ่มทำแลวดวยการแบงการพัฒนา

ออกเปน 18 กลุมจังหวัด และ 3.การพัฒนาที่ไมยั ่งยืน เพราะเนนไปที่ดานเศรษฐกิจ ไมไดคำนึงถึงดานสังคมและ

สิ่งแวดลอม นายสุวิทยคือผูเปดเผย แนวคิดเรื่อง Thailand 4.0 ตอสาธารณชนเปนคนแรก เมื่อ 13 สิงหาคม 2558 สมัย

เปนประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทำวิสัยทัศนและออกแบบอนาคตประเทศไทย สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) ในงาน

สงมอบวาระการปฏิรูปของ สปช. ใหรัฐบาลเขามาสานตอ กระทั่งถูก พล.อ.ประยุทธดึงเขามารวมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ปลายเดือนเดียวกัน ในฐานะรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ทีมงานเดียวกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกฯ 

ดานเศรษฐกิจ กอนจะถูกขยับมาอยูในตำแหนงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ชวงปลายป 2559 เพื่อใหสามารถผลักดัน

นโยบายน้ีไดอยางเต็มท่ีมากข้ึน (พงศพิพัฒน บัญชานนท, 2562: 1-2) 

ความสำเร็จของงานการบริหารงานพัสดุขององคกร ตามวัตถุประสงคขององคการนั ้น ๆยอมขึ ้นอยูกับ

ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากร ไดแก คน (Man) เงิน (Money) และวัสดุ (Materials) เปนประการสำคัญ การ

จัดการเกี่ยวกับคน ไดแก การบริหารงานบุคคล ซึ่งเปนเจาหนาที่ขององคกรนั้น ๆ การบริหารเงิน หมายถึง การบริหาร

ทรัพยากรซึ่งเปนปจจัยในการชำระหนี้ สวนการบริหารวัสดุ หมายถึง การบริหารทรัพยสินทุกชนิดที่ใชในการบริหารงาน

ขององคกรน้ัน ๆ ท่ีเปนสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย คือ การบริหารพัสดุ ซึ่งหมายความถึง วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง การบริหารพัสดุจึงเปนการนำเอาเทคนิคในการจัดการหรือการบริหารมาใช เพ่ือใหเกิดความประหยัด ชวยให

การบริหารงานมีประสิทธิภาพ การบริหารพัสดุจึงมีสวนสัมพันธ และมีผลกระทบไปถึงปจจัยการบริหารอีก 3 ประการ คือ 

คน เงิน และเทคนิคการจัดการ มาผสมผสานและประยุกตเพื่อใชใหบรรลุจุดมุงหมายของการบริหารในสวนรวม (สุวัช  

มูลเมืองแสน. 2563: 4)  

การบริหารงานพัสดุใหมีประสิทธิผลนั้นจะตองอาศัยกลไกในการบริหารที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกันโดย

จะตองประกอบดวย โครงสรางหนวยงานกลางและบุคลากรที่เหมาะสม การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุใน

ราชการไทยมีลักษณะเดนชัดและเปนรูปธรรม เริ่มตนเมื่อไดมีการจดัตั้งกรมพัสดุแหงชาติ เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2447 

ทำหนาที่เปนศูนยกลางการพัสดุกลางการพัสดุของประเทศไทย การพัสดุแหงชาตินี้เปนสวนราชการ ระดับกรมในสังกัด

กระทรวงการคลัง แตไดถูกยกเลิกไปเมื่อป พ.ศ. 2485 เนื่องจากไมสามารถสงมอบพัสดุใหหนวยราชการไดทัน และมี

อิทธิพลการเมืองเขามาเกี่ยวของ สำหรับปจจุบันองคกรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลงานดานพัสดุในราชการ คือ 

คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ เรียกโดยยอวา “กวพ” ประกอบดวยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการและ

กรรมการอื่น อีกจำนวนหนึ่งสำหรับการดำเนินงานดานพัสดุนั้น สวนราชการ (ระดับกรม) จะรับผิดชอบดำเนินการตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติมเปนระเบียบหลกั (กรมบัญชีกลาง, 2552: 

11-13) การปฏิบัติงานดานการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษาในปจจุบัน ยังมีปญหาเก่ียวกับดานการบริหารงานพัสดุ อาทิ 

การบำรุงรักษา การไมเขาใจวิธีการใชงานพัสดุ และการดูแลรักษาจึงทำใหครุภัณฑนั้นมีอายุการใชงานสั้นเมื่อซอมแซม

แลวไมสามารถใชงานไดดีดังเดิม ขาดผูดูแลรับผิดชอบในการตรวจสภาพพัสดุ ใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา การจัดหา 

แผนปฏิบัติการซอมบำรุงยังมีงบประมาณจำกัด ขาดคูมือและแนวปฏิบัติในการซอมบำรุงปญหาในเรื่องการกำหนด

โครงการไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำป (สุภารัตน อ่ำชุม 2559: 1-3) 

 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนผูปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพัสดุในกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหาร

แดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปญหาการ

บริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 2 ดาน

ความโปรงใส กระบวนการ และความมีคุณภาพ ของงานพัสดุทั้ง ใน 4 ดาน คือ 1. ดานการจัดทำระบบฐานขอมูล

สินทรัพยของสถานศึกษา 2. ดานการจัดหาพัสดุ 3. ดานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัด

จาง 4. ดานการควบคุม บำรุงรักษา และจำหนายพัสดุ เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายทำความเขาใจและปฏิบัติใหถูกตอง
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ตามระเบียบ และผลจากการศึกษาสามารถนำผลที่ไดไปเปนขอมูลพื้นฐานและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการงานพัสดุ รวมทั้งลดปญหาในการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาท่ีพัสดุใหมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลตามเปาหมายของโรงเรียนตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยจำแนกตามเพศ และประสบการณทำงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผูวิจัยศึกษา ใน 4 ดาน คือ 1) ดานการจัดทำระบบฐานขอมูล

สินทรัพยของสถานศึกษา 2) ดานการจัดหาพัสดุ 3) ดานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัด

จาง และ 4) ดานการควบคุม บำรุงรักษา และจำหนายพัสดุ 

2. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ที่ใชในการวิจัย คือ ผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการโรงเรียน และครูผูปฏิบัติหนาท่ีงาน

พัสดุโรงเรียน จาก 10 โรงเรียน จำนวน 132 คน 

กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัย คือ ผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการโรงเรียน และครูผูปฏิบัติหนาท่ีงาน

พัสดุโรงเรียน จาก 10 โรงเรียน จำนวน 103 คน ไดมาโดยการเปดตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejice and Mogan, 

1970 pp. 607-608) 

 3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

1) ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ และประสบการณทำงาน 

2) ตัวแปรตาม ไดแก ผลการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำนวน ใน 4 ดาน คือ 1) ดานการจัดทำระบบฐานขอมูล

สินทรัพยของสถานศึกษา 2) ดานการจัดหาพัสดุ 3) ดานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัด

จาง และ 4) ดานการควบคุม บำรุงรักษา และจำหนายพัสดุ 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา เรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งผูวิจัยไดนำกรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาของ 

วรรณชัย รังสี (2550) ผูวิจัยนำมาปรับปรุง และประยุกตใหเขากับบริบทของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 ตามภาพท่ี 1 ดังน้ี  
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 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดมุงศึกษา เรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหาร

แดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดดำเนินการตามลำดับข้ันตอน ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ท่ีใชในการวิจัย คือ ผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการโรงเรียน และ ครูผูปฏิบัติหนาท่ีงาน

พัสดุโรงเรียน จาก 10 โรงเรียน จำนวน 132 คน  

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย คือ ผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการโรงเรียน และครูผูปฏิบัติหนาท่ี

งานพัสดุโรงเรียน จาก 10 โรงเรียน จำนวน 103 คน ไดมาโดยการเปดตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejice and 

Mogan, 1970 pp. 607-608) 

 

 2. เคร่ืองมือและการสรางเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามซึ่งไดพัฒนามาจากแบบสอบถามของ Liket ซึ่งแบบสอบถามแบงเปน 4 

ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ และประสบการณ

ทำงาน มีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ (Check list)  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุม

โรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 2 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) จำนวน 4 ดาน คือ 1) ดานการจัดทำระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา 2) ดานการ

จัดหาพัสดุ 3) ดานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื ้อจัดจาง และ 4) ดานการควบคุม 

บำรุงรักษา และจำหนายพัสดุ เปนแบบสอบถามชนิดมาตราจัดอันดับหรือการจัดอันดับคุณภาพ (Rating scale) วัดคา

ระดับคะแนน โดยเรียงจากคามากที่สุดไปหาคานอยที่สุด คือ 5,4,3,2,1 (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2555: 123) 

ดังน้ี 

 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง  

2. ประสบการณทำงาน 

2.1 ต่ำกวา 5 ป 

2.2 ตั้งแต 6-10 ป 

2.3 มากกวา 11 ปข้ึนไป 

การบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหาร

แดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 จำนวน 4 ดาน คือ 

1. ดานการจัดทำระบบฐานขอมลูสินทรัพยของ

สถานศึกษา  

2. ดานการจัดหาพัสด ุ

3. ดานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคณุ

ลักษณะเฉพาะและจดัซื้อจัด 

4. ดานการควบคุม บำรุงรักษา และจำหนายพัสดุ 
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5 หมายถึง มีการปฏิบัติงานและปญหา อยูในระดับมากท่ีสดุ 

4 หมายถึง มีการปฏิบัติงานและปญหา อยูในระดับมาก 

3 หมายถึง มีการปฏิบัติงานและปญหา อยูในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีการปฏิบัติงานและปญหา อยูในระดับนอย 

1 หมายถึง มีการปฏิบัติงานและปญหา อยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวทิย

วิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ และประสบการณทำงาน 

  

การสรางเคร่ืองมือ 

 ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเครื่องมือ ดังน้ี 

 1. ศึกษาคนควา ตำรา วารสาร บทความ วรรณกรรมและงานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับสภาพและปญหาการ

บริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และ

รายละเอียดวัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) (ลวน สายยศและอังคณา  

สายยศ. 2555: 123) เพื ่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม และกำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยเสนอให

คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธตรวจสอบ 

 3. สรางแบบสอบถามตอนท่ี 1 โดยกำหนดประเด็นและรายการเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และ

สรางแบบสอบถามตอนที่ 2 โดยสรางขอคำถามในแบบสอบถามใหครอบคลุมกรอบแนวคิดทั้ง 4 ดาน จากนั้นนำ

แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม นำขอเสนอแนะท่ีไดมา

ปรับปรุงแกไข และจัดพิมพขอคำถามเพ่ือเสนอตอผูเช่ียวชาญตอไป  

4. นำรางแบบสอบถาม ที่สรางขึ ้นเสนอตอผู เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา 

(Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอคำถามที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทเฉพาะที่กำหนดไว 

โดยใชวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (IOC) ของแบบสอบถาม ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยคัดเลือกขอคำถามท่ีมีคาเฉลี่ยตั้งแต 0.67 ข้ึนไป จำนวน 3 คน คือ 

1) นายจงจิต ดวงสนาม ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนหนองเสาเลาวิทยาคาร 

2) นายเวียงชัย ลุนภูงา ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 

3) นายณัฐดนัย ไทยถาวร ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดธรรมจริยา 

5. นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง คือกลุมโรงเรียนสหวิทยสุวรรณศร 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำนวน 30 คนเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของ

เครื่องมือทั้งฉบับ โดยใชวิธีการของครอนบารค (Cronbach) ไดคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ 0.67-1.00 และนำมาหาคาอำนาจจำแนกรายขอ ดวยวิธีการการหาคาสัมประสิทธิ์อยางงาย แลว

นำมาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) เทากับ 0.93 ผลการวิเคราะหในกระบวนการน้ีไดคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาอยูใน

ระดับท่ียอมรับได 

6. นำไปจัดพิมพเปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมโดยวิธีการแจกแบบสอบถามดวยตนเองซึ่งมีข้ันตอน การดำเนินงาน ดังน้ี 
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 1. ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สงถึงผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสห

วิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการ

รวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามไปให ผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการโรงเรียน และครูผูปฏิบัติหนาท่ีงานพัสดุ

โรงเรียน ดวยตนเอง จำนวน 103 ฉบับ 

3. และเก็บขอมูลกลับคืน จำนวน 103 ฉบับ ครบ 100 % และนำขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองให

ครบถวน เพ่ือนำไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1. วิเคราะหสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 จำแนกตาม เพศ และประสบการณทำงาน โดยใช

ความถ่ี (Frequence) และคารอยละ (Percentage) เสนอในรูปแบบตารางประกอบดวยคำบรรยาย  

 2. วิเคราะหระดับการปฏิบัติสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน เปนรายดาน

และโดยภาพรวม เสนอในรูปแบบตาราง 

 3. นำผลการวิเคราะหทางสถิติมาแปลผล ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2551: 113) วิเคราะหสภาพและปญหาการ

บริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดย

การหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน เปนรายดานและโดยภาพรวม เสนอในรูปแบบตาราง 

 นำผลการวิเคราะหทางสถิติมาแปลผล ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2551: 113)  

  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความหมายวา การปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความหมายวา การปฏิบัติอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความหมายวา การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลความหมายวา การปฏิบัติอยูในระดับนอย  

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความหมายวา การปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

เปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยใช สถิติ t-test และ สถิติ F-test 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมลู ดังน้ี  

1. คารอยละ (Percentage) ไดคำนวณเรื่อง เพศ อายุ และประสบการณทำงาน 

2. คาเฉลี ่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใชสำหรับวิเคราะหสภาพและ

ปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 

เขต 2 ในขอบขายการบริหารงาน มี 4 ดาน คือ ดานงานวิชาการ ดานงานงบประมาณ ดานงานบุคคล และดาน

บริหารงานท่ัวไป 

3. สถิติท่ีใชตรวจสอบสมมติฐาน ประกอบดวย คาสถิติ t-test Independent สำหรับวิเคราะหสมมติฐานความ

แตกตางของ สภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ และประสบการณทำงาน (สุขุม มูลเมือง, 2560:123) 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี  

 1. สภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมาก

ไปหานอย คือดานการจัดหาพัสดุ ดานการจัดทำระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา ดานการกำหนดรูปแบบ

รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการควบคุม บำรุงรักษา และ

จำหนายพัสดุ ตามลำดับ 

 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสห

วิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดาน พบวา เพศชาย

มากกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจดัซื้อ

จัดจาง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกน้ันทุกดานไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 มีบางประเด็นท่ีตองทำความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดอภิปรายผล ดังน้ี 

 1. สภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมาก

ไปหานอย คือดานการจัดหาพัสดุ ดานการจัดทำระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา ดานการกำหนดรูปแบบ

รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการควบคุม บำรุงรักษา และ

จำหนายพัสดุ ตามลำดับ 

 ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา สภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุร ีเขต 2 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ

ดานการจัดหาพัสด ุแสดงวา การดำเนินการวิเคราะหแผนงาน /โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 

เพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ตองใชพัสดุที่ยังไมมีตามทะเบียนคุมทรัพยสิน และเปนไปตามเกณฑความขาดที่กำหนดมาตรฐาน

กลาง การจัดทำแผนระยะกลางและจัดหาพัสดุในสวนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่รวมมอืกับสถานศึกษาหรือหนวยงาน

อื่น รองลงมาคือดานการจัดทำระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา หมายถึงการสำรวจรายการพัสดุและครุภัณฑ

ของโรงเรียนทั้งหมด นำมาลงทะเบียนควบคุมรายการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหเปนปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ

สุทธิพรรณ เนียมสันเทียะ (2558) ทำวิจัยเรื่องปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา 1) ปญหาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เรียงลำดับปญหาจากมากไปหา

นอย ไดแก ดานการจำหนายพัสดุ ดานการควบคุมพัสดุ ดานการบำรุงรักษาพัสดุ และดานการจัดหาพัสดุ 2) เปรียบเทียบ

ปญหาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน จำแนกตามประสบการณ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 โดยปญหาการบริหารงานพัสดุของผูมีประสบการณนอยมากกวาปญหาการบริหารงานพัสดุของผูมีประสบการณมาก 

3) เปรียบเทียบปญหาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานการบำรุงรักษาพัสดุแตกตางกัน 4) แนวทางการพัฒนาบริหารงานพสัดุ

ของโรงเรียน ไดเสนอไว 4 ดาน ดังนี ้ ดานการจัดหาพัสดุ ไดแก ควรจัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจางเมื ่อไดรับทราบ

งบประมาณรายจายลวงหนาไวทุกป ดานการควบคุมพัสดุ ไดแก ควรลงบัญชีหรือลงทะเบียนพัสดุใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
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ดานการบำรุงรักษาพัสดุ ไดแก ควรบันทึกประวัติครภุัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อการบำรุงรักษา ดานการจำหนายพัสดุ 

ไดแก ควรสำรวจสภาพครุภัณฑอยางจริงจังเพ่ือดำเนินการจำหนายออกจากบัญชี  

 และสอดคลองกับผลการวิจัยของสุทธีรา นอยติ๊บ และสมชาย บุญศิริเภสัช (2558) ไดศึกษาเกี ่ยวกับการ

บริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดแพร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางแกไขการ

บริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดแพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูอำนวยการโรงเรียน ครุผูปฏิบัติงานดานพัสดุและครูผูปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุม

สาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ รวมจำนวน 113 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดแพร โยรวมทั้ง 5 ดาน มีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการวางแผนกำหนดความตองการพัสดุ ดานการ

แจกจายพัสดุ ดานการจัดหาพัสดุ ดานการควบคุมและการบำรุงรักษาพัสดุ ตามลำดับ สภาพปญหาที่พบ คือ การสำรวจ

ความตองการใชพัสดุในแตละปงบประมาณยังไมทั่วถึง ผูปฏิบัติงานดานพัสดุมีนอย ทำใหการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง

ลาชา ไมทันตามความตองการของการใชงาน แจกจายพัสดุลาชา ไมตรงตามความตองการของผูใช การเก็บพสัดคุรุภัณฑ

ไมเปนหมวดหมูและไมมีสถานที่สำหรับเก็บพัสดุที่รอการจำหนาย แนวทางการแกปญหา คือ ใหความสำคัญตอขั้นตอน

การวางแผนสำหรับความตองการใชพัสด ุดำเนินการจัดซื้อจัดจางใหทันตอการใชงาน เพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานดาน

พัสดุโดยเฉพาะ ลดระเบียบขั้นตอนการแจกจายพัสดุที่ไมจำเปนเพื่อความรวดเร็ว ตรงตามเวลาความตองการใช จัดทำ

ทะเบียนควบคุมพัสด ุครุภัณฑใหเปนปจจุบัน เพื่องายตอการติดตามและจัดหาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑที่รอการจำหนาย 

เพ่ือไมใหเกิดความรกรุงรังและสูญหาย  

 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสห

วิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดาน พบวา เพศชาย

มากกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจดัซื้อ

จัดจาง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกน้ันทุกดานไมแตกตางกัน  

 จากผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสห

วิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดาน เพศชาย

มากกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อ

จัดจาง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกนั้นทุกดานไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวาอาจมี

ปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ เชน การกำหนดตัวแปร อารมณ ความคิดเห็น เวลาในการตอบแบบสอบถามที่สงผลตอสภาพและ

ปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุวัช มูลเมืองแสน (2563) 

ไดศึกษาเรื่อง สภาพ ปญหาและแนวทางการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตตรวจราชการท่ี 11  

 ผลการวิจัย พบวา 

 1. สภาพการบริหารงานพัสดุในโรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัดเขตตรวจราชการท่ี 11 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษา หัวหนาเจาหนาที่พัสดุของโรงเรียน เจาหนาที่พัสดโุรงเรียน และคร ูโดยรวมอยูในระดับมาก สวนปญหาโดย

รวมอยูในระดับนอย 

 2. ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาเจาหนาที่พัสดุของโรงเรียน เจาหนาที่พัสดุโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นตอ

สภาพการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน โดยรวมและดาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนความคิด

เห็นตอปญหาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน โดยรวมและดาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 3. ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาเจาหนาที่พัสดุของโรงเรียน เจาหนาที่พัสดุโรงเรียนและครู จำแนกตามขนาด

โรงเรียน มีความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน โดยรวมไมแตกตางกัน สวนความคิดเห็นตอปญหาการ

บริหารงานพัสดุในโรงเรียน โดยรวมไมแตกตางกัน  

 4. ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาเจาหนาที ่พัสดุของโรงเรียน เจาหนาที ่พัสดุโรงเรียนและครู จำแนกตาม

ประสบการณปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 

 5. แนวทางการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนมัธยมศึกษา นำเสนอแนวทางพัฒนา 2 ดาน ประกอบดวย 1) ดาน

การบำรุงรักษา การตรวจสอบ ผูที่ปฏิบัติหนาท่ี ตองศึกษาระเบียบขอบังคับ หากพบพัสดุที่ชำรุดเสียหาย ใหดำเนินการ

ซอมบำรุงใหมาอยูในสภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลา แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุอยางเครงครัด มีการจัดอบรม 

คูมือแบบแผนในการตรวจสอบพัสดุที่แนนอน และ 2) ดานการจำหนายพัสด ุควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และจัดทำคูมือประกอบการปฏิบัติงานพัสดุ ใหความรูความเขาใจในการจำหนายพัสดุประจำปและ

ปฏิบัติตามขั้นตอนการจำหนายพัสดุอยางเครงครัด มีการแตงตั้งคณะกรรมการในการจำหนายพัสดุที่ชัดเจน มีการจัด

อบรมเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน มีการจัดทำคูมือในการจำหนายพัสดุเพื่อเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

พรอมทั้งการนิเทศ กำกับ ติดตามจากฝายบริหารโรงเรียนในดานการจำหนาย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของรัชดาพร 

บุญตา (2561) ไดศึกษาเรื่องปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียน

สหวิทยาเขตพนมสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

 ผลการวิจัย พบวา 

 1. ปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตพนม

สารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง เรียงลำดับ

จากมากไปหานอย ไดแก ดานการจัดหาพัสดุ ดานการควบคุมพัสดุ ดานการบำรุงรักษาพัสดุ และดานการจำหนายพัสดุ 

 2. การเปรียบเทียบปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียน

สหวิทยาเขตพนมสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จำแนกตามตำแหนงการปฏิบัติหนาท่ี

งานพัสดุ โดยรวมและดาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานการจัดหาพัสดุ แตกตางกันอยางไม

มีนัยสำคัญทางสถิติ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริม

ประสิทธิภาพทามะกา 1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 (2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิขา

การของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสรมิประสิทธิภาพทามะกา 1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี

เขต 2 (3) เพื ่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 

 การวิจัยครั้งนี ้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรคือครูผู สอนในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 กลุม

ตัวอยางไดมาโดยใชตารางของเครจซี่ และมอรแกน และใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ จำนวน 76 คน เครื่องมือท่ีใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-Test) 

ผลการวิจัยพบวา (1) การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากโดยเรียงคาเฉลี่ยมากไป

หานอย 3 ลำดับ ไดแก ดานการพัฒนาหรือการดำเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน ดาน

การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาองคกรอ่ืน และดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา (2) การเปรียบเทียบการบริหารวานวิชาการของผูบริหารสถานศกึษาในกลุมสงเสรมิประสิทธิภาพ

ทามะกา 1 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณทำงาน พบวาโดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน (3) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดังน้ี ควร

มีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่ชัดเจน นำปราชญทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการทำหลักสูตรทองถิ่น ควรมีการพัฒนาสื่อ

อุปกรณ ควรพัฒนาใหนักเรียนใหอานออกเขียนไดตามศักยภาพของนักเรียนแตละชวงวัย ควรมีคูมือการปฏิบัติงาน และ

ควรจัดระบบวานวิชาการใหชัดเจน และครอบคุมงานวิชาการ 

คำสำคัญ: แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ กลุมสงเสรมิประสิทธิภาพ 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were (1) To study the academic administration of school 

administrators in Thamaka Efficiency Promotion Group 1 under Kanchanaburi Primary Educational 
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Service Area Office 2; (2) To compare the academic administration of school administrators in Thamaka 

Efficiency Promotion Group 1 under Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2; and (3) To 

examine the school administrator’s guidelines for academic administration development of school 

administrators in Thamaka Efficiency Promotion Group 1 under Kanchanaburi Primary Educational 

Service Area Office 2. 

 This research was the survey research. Population included teachers in Thamaka Efficiency 

Promotion Group 1 under Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2. Sample was 76 

teachers, derived through Krejcie and Morgan’s Table and stratified random sampling. The research 

instrument used for collecting the data was a 5-level-rating scale questionnaire and an open-ended 

questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-Test 

 The findings revealed that (1) The academic administration of school administrators in Thamaka 

Efficiency Promotion Group 1 under Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2 as a whole 

and in individual aspects was at the high level as follow; local curriculum development aspect, the 

cooperation of academic development with others, and internal assurance system, and education 

standards development, respectively; (2) As the comparison the academic administration of school 

administrators in Thamaka Efficiency Promotion Group 1 under Kanchanaburi Primary Educational 

Service Area Office 2 classified by age, educational level, and work experience, it was found that as a 

whole aspect has no significant difference; and (3) The school administrator’s guidelines for academic 

administration development of school administrators in Thamaka Efficiency Promotion Group 1 under 

Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2, it was found that school should clearly develop 

the local curriculum by asking local wisdom person to cooperate on local curriculum development, 

they also should develop teaching materials and technology. Moreover, it should develop reading 

literacy as their competencies and ages, they should provide operation manual for academic 

administration, and finally, they should obviously set system of academic administration and cover all 

academic administration. 

Keyword: Guidelines for academic administration development, Efficiency  

 

บทนำ 

การศึกษาเปนกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนคน สังคม และชาติ เปนกลไกหลัก ในการพัฒนากำลังคนใหมี

คุณภาพชีวิต ที่สามารถดำรงชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางเปนสุข ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการสรางความไดเปรียบของประเทศเพื่อการ

แขงขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใตระบบ เศรษฐกิจและสังคมที่เปนพลวัต ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกจึงใหความสำคัญและ

ทุมเทกับการพัฒนา การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยของตนใหสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศ ในสวนของประเทศไทยไดใหความสำคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความ 

สามารถของคนไทยใหมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับการพัฒนาเยาวชนไทยแหงยุคศตวรรษ

ท่ี 21 คือการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน การบริหารงานวิชาการเปนงานท่ีมีความสำคัญมากจะเห็นไดวาผูบริหารตอง

สนใจสนับสนุนและปฏิบัติงานดานวิชาการซึ่งเปนครึ่งหนึ่งของการบริหารการศึกษา โดยจัดการบริหารงานวิชาการ 
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จัดเตรียมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในยุคของศตวรราท่ี 21 ใหสอดคลองกับความตองการ ของตลาดงานและการ

พัฒนาประเทศ ภายใตแรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน และ แรงกดดันภายในประเทศที่เปนปญหาวิกฤตท่ี

ประเทศตองเผชิญ เพ่ือใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมไทยเปนสังคมคุณธรรม จริยธรรม และ รองรับการเปลี่ยนแปลง

ของโลกท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญและสงผลกระทบตอระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและ

สังคมของ ประเทศไทย 

 สถานศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีสำคัญที่สุด ผูเรียนจะเปนเชนไรนั้นขึ้นอยูกับการ ปฏิบัติงานตาม

แนวทางของสถานศึกษา ปจจุบันการบริหารงานในสถานศึกษาไดจัดรูปแบบการ บริหารออกเปน 4 ฝาย ไดแก บริหาร

วิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป และการที่ผูเรียนจะประสบความสำเร็จทางดานการเรียนรู

นั้น การบริหารวิชาการจึงมีบทบาทสำคัญ เปนอยางยิ่ง เพราะเปนปจจัยหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เนื่องจากฝาย

บริหารวิชาการมีหนาที่ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรง เนื่องจากการบริหารวิชาการเปนการบริหาร

กิจกรรม ทุกอยางท่ีเก่ียวของกับตัวผูเรียนท่ีดำเนินตามนโยบายของสถานศึกษา  

 งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพ

ของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เนื่องมาจากงานวิชาการ เกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดการเรียน

การสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา อีกทั้งยังเกี่ยวของกับ ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา 

ซึ่งอาจจะเกี่ยวของทั้งทางตรงหรือ ทางออมนั้นขึ้นอยูลักษณะของงาน(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2543: 1) งานวิชาการ

เปนงานที่สำคัญ ของสถานศึกษา สวนงานอื่น ๆ เชน งานธุรการ งานบุคคล งานอาคารสถานที่ เปนงานสนับสนุน งาน

วิชาการทั้งสิ้น หนวยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษาจำเปนตองปฏิบัติงานที่สงผลตอปจจัย คุณภาพของผลผลิต (ชุม

ศักดิ์ อินทรรักษ, 2546: 1) 

ประเทศไทยน้ันเกิดปญหาหลายประการเก่ียวกับการศึกษา และปญหาท่ีเห็นไดชัดเจน คือ ผลสัมฤทธ์ิ ทางการ

เรียนของนักเรียนไทยอยูในเกณฑต่ำ จากการรายงานขอมูลการจัดการทดสอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National 

Educational Test: O-NET) ในทุก ๆ ปนั้นผลที่ออกมาเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ เด็กไทยมี ความรูต่ำกวามาตรฐาน

อยู เสมอ ซึ ่งมีความสอดคลองกับปญหาดานคุณภาพผู เรียนจากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน รอบแรก (พ.ศ. 2544 - 2548 ) ผลการประเมินรอบ

สองที่ผานมา (พ.ศ. 2549 -2553) เปนภาพรวมระดับ ประเทศ พบวามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนในสวนที่ผลการ

ประเมินไมไดมาตรฐานคือมาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ  

มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศนมาตรฐาน ที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จำเปนตามหลักสูตร

มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 23)  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สรุปความ

วา การพัฒนาทางการศึกษาในสถานศึกษา น้ัน การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจหลัก เปนหนาที่ที่สำคัญยิ่งของผูบริหาร

สถานศึกษา ครูและผูมีสวนเกี่ยวของ จะตองใหความสำคัญ ทำความเขาใจ และดูแลบริหารจัดการการกำหนดแนวทาง

รวมกันในการปฏิบัติงานเพื่อให บรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ตามขอบขายการบริหารงาน วิชาการ ตามท่ีกำหนดในกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงาคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2550 หนา 29-31) มี จำนวน 17 งาน ดังนี้1) ดานการวางแผนงานดานวิชาการ 2) ดานการพัฒนาหรือการดำเนินการ

เกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาทองถิ่น 3) ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) ดานการพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศึกษา 5) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 6) ดานการวัดผลและประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการ

เรียน 7) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน สถานศึกษา 8) ดานการพัฒนาและสงเสรมิใหมีแหลงเรียนรู 9) ดาน

การนิเทศการศึกษา 10) ดานการแนะแนว 11) ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) 
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ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง ทางวิชาการ 13) ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองคกรอื่น 14) ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 15) ดานการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของ

สถานศึกษา 16) ดานการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 17) ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี เพ่ือ

การศึกษา 

จากสภาพดังกลาว ผู ว ิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ มสงเสริม

ประสิทธิภาพทามะกา 1 สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้ง 17 ดานดังนี้ดานการวางแผนงาน ดาน

การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาทองถิ่น ดานการวางแผนงานดานวิชาการ ดานการ

จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการ

วัดผลและประเมนิผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรยีน ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน สถานศึกษา ดาน

การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการแนะแนว ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง ทางวิชาการ ดานการประสานความรวมมือใน

การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร

หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ดานการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดาน

วิชาการของสถานศึกษา ดานการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี เพ่ือ

การศึกษา ดังนั้นภารกิจหลักในการดำเนินการ บริหารงานวิชาการในโรงเรียนจึงตองมีการปรับปรุงระบบการทำงานใหมี

คุณภาพ ผูวิจัยซึ่งปฏิบัติ หนาท่ีคณะทำงานฝายบริหารงานวิชาการ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานวิชาการของ 

กลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 เพื่อใหทราบสภาพการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค ตลอดจน แนวทางในการ

แกปญหาเพ่ือนำไปกำหนดแนวทางพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพ ทามะกา 1 

สังกัดสำนักงานการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 

1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตของเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 

ประกอบดวย 17 ดาน คือ 1) ดานการวางแผนงานดานวิชาการ 2) ดานการพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 3) ดานการพัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษา 4) ดานการจดัการเรียนการสอน

ในสถานศึกษา 5) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 6) ดานการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

7) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) ดานการพัฒนาและสงเสรมิใหมีแหลงเรียนรู 9) ดานการ

นิเทศการศึกษา 10) ดานการแนะแนว 11) ดานการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) ดาน

การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 13) ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
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และองคกรอ่ืน 14) ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ 

และสถาบันอื่นที่จัด การศึกษา 15) ดานการจัดทำกฎระเบียบและแนวปฏิบัติติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศกึษา 

16) ดานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 17) ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตาม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, แนวทางการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา (2550: 30-

51) 

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากร ไดแกครูผูสอน ของกลุมสงเสริมประสิทธิภาพ ทามะกา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 92 คน 

2.2 กลุมตัวอยางไดแก ครูผูสอน ของกลุมสงเสริมประสิทธิภาพ ทามะกา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 92 คนโดยการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางกำหนดขนาดของเครจซี่และ

มอรแกน (Krecie and Morgan, 1970) แลวดำเนินการสุมแบบแบงชั้นภูมิ(Stratified random sampling) ไดจำนวน

ท้ังสิ้น 76 คน 

3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 1) อายุ แบงเปน 23 – 40 ป และ 

41 ปข้ึนไป 2) ระดับการศึกษา แบงเปน ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 3) ประสบการณในการทำงาน แบงเปน นอย

กวา 10 ป และ 10 ปข้ึนไป 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ขอบขายและภารกิจงานวิชาการเปนหลักในการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

กฎกระทรวงของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบดวย 17 ดานคือ 1) ดานการวางแผนงานดานวิชาการ 2) 

ดานการพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 3) ดานการพัฒนาหลักสตูร

ของสถานศึกษา 4) ดานการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 5) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 6) ดานการวดัผล 

ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรยีน 7) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) ดานการ

พัฒนาและสงเสรมิใหมีแหลงเรียนรู  9) ดานการนิเทศการศึกษา 10) ดานการแนะแนว 11) ดานการพัฒนาระบบ

ประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 13) ดานการ

ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 14) ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ

แกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานสถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัด การศึกษา 15) ดานการจัดทำกฎระเบียบ

และแนวปฏิบัติติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 16) ดานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศกึษา 

17) ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ตำรา เอกสาร และผลงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดนำแนวคิดมาประมวลกันเขา

เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยสรุปเปนกรอบแนวคิดในการทำวิจัยได ดังน้ี 
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 ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเกี ่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานของผูบร ิหาร

สถานศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert’s 

five rating scale) โดยศึกษาและพัฒนาจากแบบสอบถามของหทัย ศิริพิน (2558: 110-141) กำหนดประเด็นของคำถาม

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามศัพทท่ีเก่ียวกับภารกิจงานวิชาการของสถานศึกษาท้ัง 17 ดาน นำแบบสอบถามท่ี

สรางขึ้นขอความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตอง เหมาะสมความครอบคลุมของ

เนื้อหาและการใชภาษาในแบบสอบถาม จากนั้นนำเสนอผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

เนื้อหา โดยการหาคา IOC กำหนดคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือไดวามีความเที่ยงตรงเนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลอง

ตั้งแต 0.60 -1.00 แลวนำแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากร ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

จำนวน 30 คน เพ่ือหาคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ไดคาความ

เช่ือมั่นท้ังฉบับไมต่ำกวา 0.70 

 

1) ดานการวางแผนงานดานวิชาการ  

2) ดานการพัฒนาหรือการดำเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรทองถ่ิน  

3) ดานการพัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษา  

4) ดานการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

5) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  

6) ดานการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

7) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

8) ดานการพัฒนาและสงเสรมิใหมีแหลงเรียนรู  

9) ดานการนิเทศการศึกษา  

10) ดานการแนะแนว  

11) ดานการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  

12) ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  

13) ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ

องคกรอ่ืน  

14) ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร 

หนวยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัด การศึกษา  

15) ดานการจัดทำกฎระเบียบและแนวปฏิบัติติเก่ียวกับงานดานวิชาการของ

สถานศึกษา  

16) ดานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา  

17) ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

สถานภาพของผูตอบ 

1 อายุ 

1.1 23-40ป 

1.2 41 ปข้ึนไป 

2. ระดับการศึกษา 

2.1 ปริญญาตร ี

2.2 สูงกวาปริญญาตร ี

3. ประสบการณในการ

ทำงาน  

3.1 นอยกวา 10 ป  

3.2 10 ปข้ึนไป  
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สรุปผลการวิจัย 

 1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทา

มะกา 1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวา โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก  

 2. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุม

สงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 จำแนกตามอายุ ระดับ

การศึกษา และประสบการณในการทำงาน พบวา ครูที่มีอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทำงานที่ตางกันมี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 พบวา ดานการพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการ

ใหความเห็นการพัฒนาสาระหลกัสูตรทองถ่ิน ควรมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินท่ีชัดเจนและสอดคลองกับทองถ่ิน ดานการ

พัฒนากระบวนการเรียนรูควรพัฒนาเรื่องการขาดแคลนบุคลากร สื่อ อุปกรณตองพรอม และควรพัฒนานักเรียนใหอาน

ออก เขียนได ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา ควรมีการจัดการอบรมใหความรูกับคณะครูในเรือ่ง

ของงานวิจัย ดานการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา ควรมีคูมือปฏิบัติงานเพ่ือ

สื่อสารใหคณะครูทุกคนเขาใจ จัดระบบงานวิชาการใหชัดเจน และดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ควร

มีสื่อใหพรอมใชงาน และจัดหาสื่อใหครูไดใชตรงกลุมสาระการเรียนรู 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษาในกลุมสงเสรมิประสทิธิภาพทา

มะกา 1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผูวิจัยอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 

 1. การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 โดยรวมทุกดานอยู

ในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารเห็นความสำคัญในเรื่องงานวิชาการ คอนขางมีความรูความเขาในการบริหารงาน

วิชาการเปนอยางดี และตระนักถึงการบริหารงานวิชาการนั้นเปนหัวใจสำคัญของการบริหารงานในสถานศึกษา ซึ่ง

สอดคลองกับโสภา วงษนาคเพ็ชร (2552) ท่ีไดวิจัยการบริหารวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบวาการบริหารงานวิชาการ 12 งานอยูในระดับมากทุกดาน ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดและการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืนมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของทักษิณ อารยะจารุ (2552) ไดทำการวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการโดย

ใชวงจรคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลวิจัยพบวาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในภาพรวมทุก

ข้ันตอนอยูในระดับมากเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยไดดังน้ี ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแผน ข้ันตอนการวางแผน 

ขั้นตอนการตรวจสอบ และขั้นตอนการปรับปรุงแกไข และสอดคลองกับ พิมกานต สิงหแกว (2554) ไดวิจัยเรื่องสภาพ

และแนวทางในการบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

26 ผลการวิจัย พบวา1)สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายดานอยูในระดับ มาก 

โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก คือ การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการ

พัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา และการประสานความรวมมือในการ

พัฒนาวิชาการ กับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 2)แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน ผูเช่ียวชาญมี

ขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดย

สรางจิตสำนึกใหบุคลากรทุกคนเชื่อมั่นในระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการพัฒนาการสงเสริมและ
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สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา โดยการ

เปดโอกาสใหชุมชนมี สวนรวม และประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษาผานสื่อตาง ๆ ดานการนิเทศ 

การศึกษา โดยใชการนิเทศที่หลากหลายอยางเหมาะสม ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดย สงเสริมใหครูใชแผนการ

จัดการเรียนรูใหเช่ือมโยงกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนอยางเหมาะสม ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

โดยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและ สอดแทรกกระบวนการคิด  

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุม

สงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุ ทุก

ดานโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 7 

ดาน ท้ังน้ี อาจเปนเพราะการบริหารงานวิชาการมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยมีผูปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

เขามามีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรูทำใหการบริหารงานวิชาการมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชนัตพล 

ชางนอย (2552) ความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการบริหารโรงเรียน ในกลุมธรรม

รักษสัมพันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวา ผลการ เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการบริหาร โรงเรียนในกลุมธรรมรักษสัมพันธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาลพบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุในภาพรวมไมมีความแตกตางกัน  

 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริม

ประสิทธิภาพทามะกา 1 สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำแนกตามระดับการศกึษา 

ทุกดานโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 จำนวน8 

ดาน สวนดานที่เหลือไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะระดับการศึกษาในทุกระดับจะมีความรู ความเขาใจแตกตางกัน

เล็กนอยในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยสิตานัน เอการัมย (2551) เรื่องความคิดเห็นของครูตอการ

บริหารใน สถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดใหญ สังกดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุรินทร พบวา ภาพรวมอยูใน

ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด พิจารณาเปนรายดาน 4 ดาน เรียงจากสูงไปต่ำา คือ ดานการ บริหารบุคคล ดานการบริหารท่ัวไป 

ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานลำดับสุดทาย คือ ดาน การบริหารวิชาการ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู

ตอการบริหารงานในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดในภาพรวม แสดงวา ครูมีความคิดเห็นตอ

การบริหารงานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวมไมแตกตางกัน 

 4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริม

ประสิทธิภาพทามะกา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำแนกตามประสบการณ

ทำงาน ทุกกดานโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จำนวน 8 ดานแตกตางกัน สวนดานที่เหลือไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสุนทร วิไลลักษณ (2550:81) ซึ่งศึกษาเรื่อง 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกดักรมสามัญ ศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามทัศนะของ

ครู เพื่อเปรียบเทียบทัศนะ ของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการดังกลาว ผลการศึกษาพบวาครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษา 

ประสบการณในการทำงาน และเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผู บริหาร สถานศึกษา

มัธยมศึกษา ไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช 

 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพ

ทามะกา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ใหมีประสิทธิภาพ และสามารถนำ

ผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน ผูวิจัยมีขอเสนแนะ ดังน้ี 

 1. การวิจัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการวิเคราะหขอมูลตามความคิดเห็นของครูที ่ม ีตอการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทามะกา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก โดยผูบริหารควรนำผลการวิจัยไปพัฒนาโรงเรียนของ

ตนเอง มีการเผยแพร แลกเปลี่ยนงานวิจัยกับองคกรอื ่น และผูบริหารควรมีสวนรวมในการทำวิจัยของครู โดยมี

ขอเสนอแนะวาครูควรทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกปการศึกษา 

 2. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีคาเฉลี่ยอยูลำดับ สุดทาย ดังนั้นผูบริหาร

สถานศึกษาควรเรงจัดทำระเบียบการวัดและการประเมินผล เพ่ือใหครูมี ทิศทางการทำงานท่ีเปนแนวทางเดียวกันในการ

วัดผล ประเมินผลในสถานศึกษา เพ่ือใหสะทอนถึงผลการเรียนของนักเรียนตลอดปการศึกษาน้ัน 

 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพทา

มะกา 1 เปรียบเทียบกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมสงเสริมประสิทธิภาพอื่นๆ ในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

 2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษา เชน การบริหารงาน

ดานบุคล ดานการบริหารงานงบประมาน และดานการบริหารงานทั่วไป เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารงานโรงเรียน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัด

ไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเหน็ของครูท่ีมีตอการ

บริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของของโรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา (3) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการตามมาตรฐานการ

เรียนรวมของโรงเรียน วัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรประกอบดวย ครูโรงเรียนวัดไรขิง ท่ีปฏิบัติงานปการศึกษา 2563 

จำนวน จำนวน 80 คน กลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุ มอยางงาย จำนวน 66 คน เครื ่องมือที ่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้เปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบคาที  

 ผลการวิจัยพบวา (1) การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของของโรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการบริหารจัดการเรียนรวม รองลงมาคือ ดานคุณภาพผูเรียน และคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุดคือดานการสราง

สังคมแหงการเรียนรู (2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของ

โรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามเพศและระดับการศึกษา

โดยรวมไมแตกตางกัน แตจำแนกตามอายุแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) แนวทางการบริหารจัดการ

ตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควร

พัฒนาดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู รองลงมาคือ ดานการจัดการเรียนการสอน และดานคุณภาพผูเรียนตามลำดับ 

คำสำคัญ: การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวม 

 

Abstract 

The objectives of this research were: (1) To study the management based on the inclusive 

education standards of Watraikhing School in Nakhon Pathom Primary Education Service Area Office 2, 

(2) To study the level of the management based on the inclusive education standards of Watraikhing 

School in Nakhon Pathom Primary Education Service Area Office 2 according to teachers’ opinions 

classified by gender, age and degree, and (3) To develop the guidelines for the management based on 
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the inclusive education standards of Watraikhing School in Nakhon Pathom Primary Education Service 

Area Office 2 

 Research methodology was Descriptive research. The population, total 80 people, included 

teachers of Watraikhing School who work in the academic year 2020. Sample, total 66 people. The 

instrument was a questionnaire which 5 rating scales. The statistics used for data analysis were 

Frequency, Percentile, Mean, Standard Deviation and t-Test (Independent) 

 Major Findings: (1) The management based on the inclusive education standards of Watraikhing 

School in Nakhon Pathom Primary Education Service Area Office 2, the overall in the average was at a 

high level. (2) Comparison results of teachers’ opinion for The management based on the inclusive 

education standards of Watraikhing School in Nakhon Pathom Primary Education Service Area Office 2 

classified by gender and degree, the overall was not difference, but age was difference in statistically 

significant at the .05 level according to the hypothesis, and (3) the guidelines for the management based 

on the inclusive education standards of Watraikhing School in Nakhon Pathom Primary Education Service 

Area Office 2 should develop the building learning society, followed by the teaching and learning 

management and the quality of student. 

Keywords: the management based on the inclusive education 

 

บทนำ 

 คนพิการจัดวาเปนคนดอยโอกาสทางสังคมเนื่องจากสภาพความพิการทำใหขาดโอกาสทางการศึกษาและขาด

ทางเลือกในการประกอบอาชีพ กระบวนการสำคัญที่จะสรางโอกาสและความเทาเทียมใหคนพิการคือการศึกษา แต

เน่ืองจากคนพิการมีขอจำกัดบางประการ การบริหารสถานศึกษาท่ีมีคนพิการเรียนรวมจำเปนตองใชการบริหารจัดการท่ี

แตกตางจากการบริหารทั่วไป เพื่อใหคนพิการที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรูและทักษะความสามารถที่ไดรับ จาก

ระบบการศึกษาไปใชในการประกอบอาชีพ ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาที่มีคนพิการเรียนรวมจึงเปนการบริหารที่ทา

ทายและนาศึกษาเปนอยางมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีโรงเรียนทั้งสิ้น 120 

โรงเรียน แตยังขาดมาตรฐานการเรียนรวม เนื่องจากครูเฉพาะทางการศึกษาพิเศษมีไมเพียงพอ ผูปกครองขาดความ

เขาใจในการเรียนรวม จึงไมใหความรวมมือเทาท่ีควร ทำใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความลำบาก 

 ดวยเหตุผลและความสำคัญดังกลาวผูวิจัยจึงไดทำการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาใน

โรงเรียนวัด ไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ยังไมมีการทำวิจัยเรื่องแนวทางการ

บริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมมากอน ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูในโรงเรียนจึงสนใจทำวิจัยเรื่องน้ีเพ่ือท่ีจะไดนำ

ผลการวิจัยมาใชประโยชนในการจัดการศึกษาเรียนรวมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตาม เพศ อายุและระดับการศึกษา  
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 3. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากรท่ีศึกษา ไดแก ครูโรงเรียนวัดไรขิง ท่ีปฏิบัติงานปการศึกษา 2563 จำนวน 80 คน 

2. ขอบเขตดานเน้ือหา ไดแก มาตรฐานการเรียนรวมเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2555 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แบงออกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานคุณภาพผูเรียน 2) 

ดานการจัดการเรียนการสอน 3) ดานการบริหารจัดการเรียนรวม 3) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิงสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตของงานวิจัย ดังน้ี 

 

       ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย  

  1. การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครู

โรงเรียนวัดไรขิง ที่ปฏิบัติงานปการศึกษา 2563 จำนวน 80 คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ เครจซี่

และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 page 608) แลวใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) ได

จำนวนท้ังสิ้น 66 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปน แบบสอบถามเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียน

รวม ของโรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เปนแบบสอบถามชนิดมาตรา

สวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือ

นำไปหาแนวทางการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานคุณภาพผูเรียน 2) ดานการจัดการเรียนการสอน 3) ดาน

การบริหารจัดการเรียนรวม 3) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู นำขอมูลทั้งหมดมาสรางแบบสอบถามใหครอบคลุม

ความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการตามมาตรฐาน

การเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ประกอบดวย 

1) ดานคุณภาพผูเรียน  

2) ดานการจัดการเรียนการสอน  

3) ดานการบริหารจัดการเรียนรวม  

4) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 

สถานภาพ ของผูตอบแบบสอบถาม 

1) เพศ  

(1) ชาย 

(2) หญิง 

2) อาย ุ

(1) 21 – 40 ป 

(2) 41 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

(1) ปริญญาตร ี

(2) สูงกวาปริญญาตรี  



202 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 1 January - June 2021 

เรื่องที่ศึกษา และนำแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตอง

เหมาะสมความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ผลการวิเคราะหหาคาอำนาจจำแนกรายขอ และหาคาความ

เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient alpha) ของ Cronbach ไดความ

เช่ือมั่นเทากับ 0.93 

2. การรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดทำหนังสือจากคณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อยืนยันและขอ

ความอนุเคราะหผูอำนวยการโรงเรียนวัดไรขิง เพื่อขออนุญาตสงแบบสอบถามไปยังครูที่เปนกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดแจก

แบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง จำนวนแบบสอบถามที ่สงไปจำนวน 66 ฉบับ เมื ่อไดรับ

แบบสอบถามกลับ นำมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม ท้ังหมด เลือกฉบับท่ีสมบูรณมาจัดระบบขอมูลลงรหัส

และทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยการหาคาความถี ่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stand deviation) และทำการทดสอบสมมติฐานการวิจัยดวย 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง สองกลุมที่มีอิสระตอกัน โดยใชการทดสอบคาทีแบบกลุมอิสระตอกัน t-Test 

(independent) 

 

ผลการวิจัย  

1. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกรายดาน พบวา

คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการบริหารจัดการเรียนรวม ( X  = 4.48) ตรงกับระดับความคิดเห็นมาก รองลงมาคือ ดาน

คุณภาพผูเรียน ( X  = 4.08) ตรงกับระดับความคิดเห็นมาก และคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุดดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ( X  = 

4.00) ตรงกับระดับความคิดเห็นมาก  

 

ตารางที่ 1 แสดงรอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการตาม

มาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวม 

ขอท่ี การบริหารจัดการตาม 

มาตรฐานการเรียนรวม 

 4 X  S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1 ดานคุณภาพผูเรียน 4.08 0.80 มาก 

2 ดานการจดัการเรียนการสอน 4.06 0.77 มาก 

3 ดานการบริหารจดัการเรียนรวม 4.48 0.62 มาก 

4 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4.00 0.90 มาก 

เฉลี่ย 4.15 0.64 มาก 

 2. ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของ

โรงเรียน วัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตาม เพศ โดยรวมไมแตกตาง

กัน เมื่อจำแนกรายดาน พบวา ดานคุณภาพผูเรียนและดานการจัดการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 สำหรับดานการบริหารจัดการเรียนรวม และดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัด

ไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามเพศ 

ขอท่ี 
การบริหารจัดการ 

ตามมาตรฐานการเรียนรวม 

เพศชาย เพศหญิง 
t 

1 X  S.D. 1 X  S.D. 

1 ดานคุณภาพผูเรียน 3.79 0.33 4.14 0.86 -2.344* 

2 ดานการจดัการเรียนการสอน 4.45 0.48 3.98 0.80 2.667* 

3 ดานการบริหารจดัการเรียนรวม 4.75 0.46 4.42 0.63 2.040 

4 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4.44 0.76 3.90 0.91 1.909 

เฉลี่ย 4.36 0.41 4.11 0.68 1.613 

 3. ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของ

โรงเรียน วัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตาม อายุ โดยรวมและทุกดาน

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัด

ไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามอายุ 

ขอท่ี 
การบริหารจัดการ 

ตามมาตรฐานการเรียนรวม 

อายุ 21 – 40 ป อายุ 41 ปขึ้นไป  

t 1 X  S.D. 1 X  S.D. 

1 ดานคุณภาพผูเรียน 4.51 0.60 3.46 0.64 6.784* 

2 ดานการจดัการเรียนการสอน 4.57 0.39 3.33 0.58 10.253* 

3 ดานการบริหารจดัการเรียนรวม 4.72 0.39 4.13 0.72 3.822* 

4 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4.47 0.74 3.30 0.64 6.615* 

เฉลี่ย 4.57 0.40 3.56 0.42 9.709* 

4. ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของ

โรงเรียน วัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตาม ระดับการศึกษา โดยรวม

ไมแตกตางกัน เมื่อจำแนกรายดาน พบวา ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัด

ไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

ขอท่ี 
การบริหารจัดการ 

ตามมาตรฐานการเรียนรวม 

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี  

t 1 X  S.D. 1 X  S.D. 

1 ดานคุณภาพผูเรียน 3.97 0.81 4.48 0.62 -2.510* 

2 ดานการจดัการเรียนการสอน 3.99 0.84 4.35 0.38 -2.289* 

3 ดานการบริหารจดัการเรียนรวม 4.40 0.67 4.76 0.19 -3.311* 

4 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4.17 0.84 3.33 0.83 3.319* 

เฉลี่ย 4.13 0.70 4.23 0.36 -.666 
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 5. ผลการวิเคราะหแนวทางการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) 

 

ตารางที่ 5 แสดงแนวทางการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ขอท่ี การบริหารจัดการ 

ตามมาตรฐานการเรียนรวม 

แนวทางการพัฒนา 

1. ดานคุณภาพผูเรียน เด็กควรไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ มีความรู ความสามารถและ

ทักษะ ตามจุดประสงคที ่กำหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล การประเมินผลระยะสั้นระยะยาวตามแผนปฏิบัติ การวัดและ

ประเมินผลเปนภาคเร ียน และครูควรคัดกรองและวินิจฉัยความ

บกพรองของเด็กกอนการทำแผน IEP เพ่ือใหตรงกับความบกพรองของ

เด็กโดยแทจริง 
 

2. ดานการจดัการเรียนการสอน เพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ครูควรมีความ

รักความเมตตาเขาใจความแตกตางของเด็ก มีเจตคติที่ดีตอการจัดการ

เรียนรวมและปฏิบัติตอผูเรียนอยางเหมาะสม มีการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

ใหมีทักษะในการจัดการเรียนรวมอยูเสมอท้ังในหนวยตนสังกัดและนอก

หนวยครูมีการจัดทำแผน IEP เปนไปตามที่กระทรวงกำหนดแตยังขาด

วิทยากรจากสถาบันตาง ๆ มาใหความรู เร ื ่องของการทำสื ่อและ

นวัตกรรมใหม ๆ และครูควรทำวิจัยปละ 1 เรื่องเพื่อพัฒนาเด็กเฉพาะ

บุคคล 
 

3. ดานการบริหารจัดการ 

เรียนรวม 

ผูบริหารมีเจตคติที่ดีและมีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการเรียนรวม ให

ความเสมอภาคและเปดโอกาสใหเด็กเขามาเรียนในระบบจัดการเรียน

รวมทำใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนาเทาเทียมกับเด็กปกติ มีการบริหาร

วางแผนและกำหนดเปาหมายไวในแผนปฏิบัติการโรงเรียน แตการ

สรางขวัญและกำลังใจใหครูท่ีจัดการเรียนรวมและการเลือกครูท่ีมีความ

เขาใจและมีความรูเรื่องการเรียนรวมยังมีนอย ควรพาครูไปศึกษาดูงาน

เก่ียวกับการเรียนรวมและจัดอบรมใหครูอยางสม่ำเสมอ 
 

4. ดานการสรางสังคมแหง 

การเรียนรู 

ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียน

รวมระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาพัฒนาแหลงเรียนรูภายในและ

ภายนอก จัดใหเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปใชการประเมินผลในภาพรวม

และรายงานในSSR การติดตามประเมินผลดูจากรายงานโครงการท่ีวาง

ไวในแผนปฏิบัติงาน แตควรมีการสงเสริมใหครูไปสัมมนา ไปเปน

วิทยากรแลว นำประสบการณจริงมาถายทอดเพ่ือใหเกิดการพัฒนา 
 



205 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 

อภิปรายผล  

จากการวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิงสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจัยสามารถสรปุประเด็นท่ีสำคัญนำมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

1) ผลท่ีไดจากการวิจัย ดานคุณภาพผูเรียน พบวา โดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อจำแนกรายขอโดยสามารถ

เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การกำหนดจุดประสงคระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือพัฒนาผลจากการศึกษาดาน

คุณภาพผูเรียนพบวา มีการดำเนินงานในระดับต่ำที่สุดเมือ่เปรียบเทียบกับการดำเนินงานดานอื่น ซึ่งการดำเนินงานดาน

คุณภาพผูเรียนการกำหนดวัตถุประสงคระยะสั้นระยะยาวเพ่ือพัฒนานักเรียนถือวาเปนปจจัยสำคัญโดยท่ัวไปจะกำหนด 1 

ป เมื่อครบ 1 ป เด็กควรตองรูอะไรบางและเด็กตองสามารถแสดงพฤติกรรมอะไรไดบางเพราะความความพิการหรือความ

บกพรองของแตละบุคคลแตกตางกันจึงสอดคลองกับแนวคิด ประกฤติ พูลพัฒน (2546, หนา 17-18) การเรียนการสอน

ในชั้นเรียนยอมสนองความแตกตางแตละบคุคล ดังนั้นการจัดเด็กพิเศษเขาเรียนในชั้นเรียนรวมจึงควรไดรับการปรับการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับความรูความสามารถของผูเรียนทุกคนใหมีพัฒนาการทุกดานดวยวิธีการและกิจกรรมท่ี

เหมาะสมกับความสามารถของแตละบุคคล เพ่ือใหเกิดการพัฒนาศักยภาพท่ีจะดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่ง

สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ขอ 3 

ไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศกึษารวมทั้ง การจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การทดสอบทาง

การศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจำเปนพิเศษของคนพิการแตละประเภทและบุคคล เพ่ือใหเด็กไดรับการ

พัฒนาอยางเต็มศักยภาพตามแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตามความตองการและความสามารถของเด็ก ซึ่ง

สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 "แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล" 

หมายความวา แผนซึ่งกำหนด แนวทางการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการจำเปนพิเศษของคนพิการ ตลอดจน

กำหนด เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของของ เบญจา ชลธารนนท (2546,หนา 7-47) ไดกลาววา โรงเรียนตองบริหารองคประกอบหลัก 4 ประการ

ตามโครงสรางซีท เพื่อใหการเรียนรวมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดานนักเรียน (S: Students) แผนการสอนเฉพาะ

บุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) เปนแผนการสอน ที่จัดขึ้นเฉพาะเจาะจงสำหรับนักเรียนพิการหรือ

นักเรียนที่มีความบกพรองคนนั้นๆ ในวิชาหรือทักษะที่เปนจุดออน แผนการสอนเฉพาะบุคคลนี้จัดทำขึ้นเพื่อชวยให

นักเรียนบรรลุจุดประสงคและเปาหมายที่กำหนดไวใน IEP ซึ่งสอดคลองกับ สำนักสงเสริมและพิทักษคนพิการ (2546, 

หนา 45) ไดกลาววาการเรียนรวม หมายถึง การจัดการศึกษาใหแกเด็กท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ 

โดยคำนึงถึงความสามารถของแตละบุคคล และเพื่อสงเสริมใหเด็กเหลานี ้มีโอกาสเรียนรู  และดำรงชีวิตในสังคม

เชนเดียวกับเด็กในชุมชนเดียวกันใหมากท่ีสุด สอดคลองกับแนวคิดของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546, หนา 40) ไดกลาววา 

การเรียนรวม คือ การจัดการศึกษาที่เปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษหรือนักเรียนพิการเขาเรียนใน

กระบวนการเรียนการสอนตามปกติของนักเรียนท่ัวไป โดยใหทำกิจกรรมตามปกติในช้ันเรียน และ กำหนดวัตถุประสงคท่ี

จะพัฒนาเด็กในแผนแลวประเมินผลเปนภาคเรียน ซึ่งสอดคลองกับ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

(2545, หนา 26-43) การวัดผลประเมินผลควรแยกเด็กที่มีความตองการพิเศษออกจากเด็กปกติ โดยไมนำคะแนนและ

จำนวนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไปรวมกับเด็กปกติ การวัดผลตองสอดคลองกับการเรียนการสอนของเด็กพิเศษแตละคน 

โดยกำหนดรายละเอียดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และอาจตองปรับปรุงวิธีการวัดผลประเมินผลปรับเกณฑ

การประเมินความกาวหนาใหสอดคลองกับความสามารถของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษแตละคน ครูวิเคราะหเด็กวา

บกพรองดานไหนแลวจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ท่ีเปนเชนน้ีเพราะครูตองจัดทำแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล (IEP) ที ่ตองสอดคลองกับความตองการจำเปนพิเศษของนักเรียนพิการหรือที ่มีความบกพรอง ซึ ่งมี
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รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่นักเรียนพิการหรือที่มี

ความบกพรองตองการ  

2) ผลที่ไดจากการวิจัย ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา โดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อจำแนกรายขอ

โดยสามารถเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคลจัดทำแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล(Individualized Education Program: IEP) ตามความสามารถของและศักยภาพของเด็กพิเศษ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิด ผดุง อารยะวิญู และวาสนา เลิศศิลป (2551, หนา 25-26) กลาววา ศักยภาพของบุคคล 

(Potential) มนุษยทุกคนไมวาจะเปนคนอยางไรก็ตามยอมมีศักยภาพทั้งนั้นเพียงแตมีศักยภาพไมเทากัน ดังนั้นการให

การศึกษาตองใหจนบรรลุศักยภาพของแตละคนไมใชใหการศึกษาในปริมาณที่เทากันคุณภาพเทากันซึ่งไมสอดคลองกับ

ศักยภาพของแตละคนซึ่งสอดคลองกับแนวคิด สำนักสงเสริมและพิทักษคนพิการ (2546, หนา 45) ไดกลาววาการเรียน

รวมคือ การจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มีความตองการจำเปนพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ โดยคำนึงถึงความสามารถของแต

ละบุคคล และเพื่อสงเสริมใหเด็กเหลานี้มีโอกาสเรียนรู และดำรงชีวิตในสังคมเชนเดี่ยวกับเด็กในชุมชนเดียวกันใหมาก

ที่สุด ครูมีความรัก เมตตา เขาใจความแตกตางของเด็ก ที่เปนเชนนี้เพราะวาครูตองมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวม

และปฏิบัติตอผูเรียนอยางเหมาะสมครูและเสมอภาคจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียนแตละ

บุคคลซึ่งสอดคลองกับ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545, หนา 58-68) กลาววา ครูควรมีความ

เชื่อวานักเรียนที่มีความตองการพิเศษมีความสามารถเชนเดียวกับนักเรียนปกติและสามารถเรียนรูไดครูจะตองสอน

นักเรียนดวยความเต็มใจยอมรับและยินดีบรกิาร นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเชนเดียวกับนักเรียนปกติซึ่งสอดคลองกับ

สมใจ พิมพภา (2553) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรวมของเด็กพิเศษในโรงเรียนบานทาบอ (บอ

ศรีรัตนอำนวย) พบวา สภาพและปญหาในการจัดการเรียนรวม ครูขาดความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรวมของเด็ก

พิเศษในโรงเรียน จึงตองการที่จะเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถมีทักษะเพื่อจะนำความรู

ความสามารถและทักษะในการจัดการเรยีนรวมของเด็กพิเศษในโรงเรียนไปใชในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของ

เด็กพิเศษท่ีเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนจัดรวม ท้ังครูมีการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางนอยปละ 1 เรื่องซึ่ง

สอดคลองกับ สมใจ พิมพภา (2553) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรวมของเด็กพิเศษในโรงเรยีน

บานทาบอ พบวาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรวมของเด็กพิเศษ โดยการวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวกับการดำเนินงาน การ

สัมภาษณผูบริหารโรงเรียน ครู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรวมของเด็กพิเศษในโรงเรียน

ศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอยางในการจัดการเรียนรวมของเด็กพิเศษในโรงเรียนและการประชุมคณะครูทั้งโรงเรียนเพ่ือ

วางแผนพัฒนาศักยภาพครูและสอดคลองกับงานวิจัยกระทรวงศึกษาธิการ (2543 ง,หนา 90 – 97) ไดวิจัยประเมนิผลการ

จัดการศึกษาเพื่อคนพิการพบวา หนวยงานตางๆ ไดปรับหลักสูตรพัฒนาและฝกอบรมครูและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อเอ้ือ

ใหกับคนพิการสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดใหมีคุณภาพและอยูกับสังคมอยางมีความสุขตอไป 

3) ผลท่ีไดจากการวิจัย ดานการบริหารจัดการเรียนรวม พบวา โดยรวมอยูในระดับในระดับมาก เมื่อจำแนกราย

ขอโดยสามารถเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การสงตอภายในสถานศึกษาจะจัดทำแฟมขอมูลเด็กที่ครูตอง

ชวยเหลือไปยังชั้นตอไป การสงตอนอกสถานศึกษาจะสงแฟมประวัติเด็ก ความบกพรองใหสถานศึกษาที่นักเรียนไปเรียน

ตอ ใหความเสมอภาคและเปดโอกาสใหเด็กเขามาเรียนในระบบ ผูบริหารการจัดการเรียนรวมทำใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนา 

ผูบริหารใหความเสมอภาคและเปดโอกาสใหเดก็เขามาเรียนในระบบ การจัดการเรียนรวมเปนการจัดการศกึษาท่ีมีรูปแบบ

แตกตางไปจากการจัดการศึกษาทั่วไปเพราะการเรียนรวมเปนการจัดการศึกษาเพื่อเด็กทุกคน ดังนั้นการเรียนรวมจะ

ประสบผลสำเร็จไดจึงจำเปนตองดำเนินการอยางเปนระบบสอดคลองกับแนวคิด กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546,หนา 40) ได

กลาววาการเรียนรวม คือ การจัดการศึกษาที่เปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษหรือนักเรียนพิการเขาเรียนใน

กระบวนการเรียนการสอนตามปกติของนักเรยีนท่ัวไปโดยใหทำกิจกรรมตามปกตใินช้ันเรียนสอดคลองกับแนวคิดของ กรร
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วิภาร หงสงาม (2553, หนา 9) การจัดใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษและเด็กพิการเขาไปในระบบการศึกษาทั่วไปมี

การรวมกิจกรรมและใชชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่งในแตละวันระหวางเด็กที่มีความตองการพิเศษและเด็กพิการทั่วไป ซึ่ง

สอดคลองกับ สำนักสงเสริมและพิทักษคนพิการ (2546, หนา45) ไดกลาววา การจัดการศึกษาใหแกเด็กท่ีมีความตองการ

จำเปนพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกต ิโดยคำนึงถึงความสามารถของแตละบุคคลและเพ่ือสงเสริมใหเด็กเหลาน้ีมีโอกาสเรียนรู

และดำรงชีวิตในสังคมเชนเดียวกับเด็กในชุมชนเดียวกันใหมากที่สุด รองลงมาคือ ผูบริหารการจัดการเรียนรวมทำใหเด็ก

ไดมีโอกาสพัฒนา สอดคลองกับแนวคิดของ สมศักดิ์ คงเที่ยง (2542, หนา 1) กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง 

กิจกรรมตางๆ ท่ีบุคคลหลายคนรวมมือกันดำเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดาน นับตั้งแตบุคลิกภาพความรู

ความสามารถพฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อใหมีคานิยมที่ตรงกับความตองการของสังคมโดยกระบวนการตาง ๆ ที่อาศัย

การควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีผลตอบุคคลและอาศัยทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสมเพื่อใหบุคคลพัฒนาไป

ตรงตามเปาหมายของสังคมที่ตนดำเนินชีวิตอยู ซึ่งสอดคลองกับ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

(2545, หนา 58-68) ผูบริหารจะตองมีเจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนรวมและใหการสนับสนุนการดำเนินงานท่ีใหมและทา

ทายและมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงานใหการสนับสนุนสงเสริมทั้งในดานงบประมาณการบริการจัดการและการจัด

กระบวนการเรียนการสอนตลอดจนกระตุนใหการเรียนรวมเกิดขึ้นดวยการทำงานรวมกับผูปกครองและครูนอกจากน้ี

ผูบริหารควรมีความเชื่อเสมอวาการเรียนรวมเปนสิทธิและโอกาสของทุกคนจึงควรสนับสนุนใหมีการเรียนรวมเกิดขึ้นซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ กิตติมา ปรีดีดิลก (2532, หนา 40-41) ไดแบงงานของผูบริหารโรงเรียนไวหกงาน คือ งาน

วิชาการ งานธุรการ การเงิน งานบุคคล งานอาคารสถานที่ งานกิจการนักเรียนและงานสัมพันธชุมชน ผูบริหารมีความรู

ความเขาใจมีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการเรียนรวม สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ เลือกครูที่มีความเขาใจเรื่องการ

จัดการเรียนรวม ครูตองมองเห็นความสามารถของนักเรียนเพื่อใหกำลังใจและใหคนอื่นเห็นวาเด็กกลุมนี้ไมไดเปนปญหา

และสามารถที่จะพัฒนาและสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนได การรับเด็กเขามาเรียนในระบบทางโรงเรียนจะเปดรับสมัคร

นักเรียน โดยรับสมัครหมดไมไดแยกรวมท้ังหมด เพราะผูปกครองจะไมรูวาเด็กตนเองจะเปนคนพิการ (เด็กพิเศษ) แตทาง

โรงเรียนจะมาทำการคัดกรองเด็กเองภายหลังซึ่งการคัดกรองมีหลายข้ันตอนโดยเฉพาะการท่ีจะใหผูปกครองยอมรับเรื่อง

บุตรหลานตนเองเปนคนพิการ (เด็กพิเศษ) นั้นเปนเรื่องที่ยากมากตองใชเทคนิควิธีการพูดคุยกับผูปกครองเพื่อทำความ

เขาใจ จึงจำเปนอยางยิ่งท่ีตองเลือกครูท่ีมีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการเรียนรวมเปนสำคัญ 

4) ผลที่ไดจากการวิจัย ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู พบวา โดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณา

รายขอโดยสามารถเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การติดตามประเมินผลดูจากรายงานโครงการที่วางไวใน

แผนปฏิบัติงานซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2537, หนา 25) กลาววา การติดตามงาน คือ 

กระบวนการเก็บขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนหรือโครงการที่กำหนดไวแลวใชขอมูลเหลานั้นในการแกไขปรับปรุงวิธกีาร

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนเพื ่อใหการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวคิด อุบล บรรหาศุภวาท 

(2527,หนา 454) ที่กลาววา การติดตามงาน เปนการตรวจตราวิธีปฏิบัติงานที่ไดปฏิบัติไปแลววาไดผลหรือไมและมี

อุปสรรคปญหาประการใดบางเพื่อที่จะไดแกไขปรับปรุงโครงการนั้นๆ ใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กำหนดไว 

รองลงมาคือรองลงมา คือ การประเมินผลในภาพรวมและรายงานใน SSR ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ผดุง อารยะวญิู 

และวาสนา เลิศศิลป (2551,หนา 4) กลาววา การเรียนรวมตรงกับภาษาอังกฤษวา Mainstreaming หมายถึง การสงเด็ก

ที่มีความตองการพิเศษเขาไปเรียนในชั้นปกติและมีความคาดหมายวาเด็กที่สงเขาไปเรียนจะตองบรรลุเปาหมายทาง

การศึกษาเชนเดียวกันกับเด็กปกติ นั่นคือเด็กจะตองเรียนรูไดในหลักสูตรเดียวกันกับเด็กปกติ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนอยูในมาตรฐานเดียวกันกับเด็กอ่ืนๆ และรองลงมา คือ ดานแหลงเรียนรูภายในและภายนอกจัดใหเหมือนกับเดก็ปกติ

ท่ัวไป  

 



208 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 1 January - June 2021 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะของการนำผลวิจัยไปใช 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวาการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียน วัดไรขิง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีดังน้ี 

1) โรงเรียนวัดไรขิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นำผลการวิจัยครั้งนี้ไปเปน 

แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวม โดยนำผลการวิจัยมาเปนขอมูลจัดการอบรม เพ่ือเปน

การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรวมมากข้ึน 

2) โรงเรียนวัดไรขิง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นำผลการวิจัยครั้งน้ีไปจัดการ

อบรมใหความรูกับครูผูสอนที่ทำหนาที่สอนเด็กที่มีความตองการพิเศษและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาพิเศษ 

และในดานการการจัดการเรียนการสอนควรมีวิทยากรจากสถาบันตาง ๆ มาใหความรูเรื่องการจัดทำสื่อ นวัตกรรม และมี

การเผยแพรสื่อนวัตกรรมงานวิจัยของครูท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับประเทศมากข้ึน 

3) โรงเรียนวัดไรขิง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นำผลการผลการวิจัยครั้งน้ีไป

บริหารจัดการใหหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาพิเศษในสังกัด จัดอบรมใหความรูกับผูปกครองเด็กท่ีมี

ความตองการพิเศษในเรื่องของความพิการของเด็ก บางครอบครัวผูปกครองยังไมเขาใจคำวาเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

และจัดกิจกรรมสรางเจตคติใหกับโรงเรียน ครอบครัว ผูนำชุมชนมากยิ่งข้ึน 

 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1) ควรมีการศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนรวม  

2) ควรมีการศกึษาแนวทางการพัฒนาครูที่ทำหนาที่สอนเด็กที่มีความตองการพิเศษใหมีทักษะและศักยภาพ

ตามมาตรฐานการจัดการเรียนรวม 

3) ควรมีการศึกษาการประกันคุณภาพการใชมาตรฐานการเรียนรวม ในโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนรวม 
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สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

Visions of School Administrators According to Opinions of Education Personnel in 

Bangnampriao District Schools under Chachoengsao Primary Educational  

Service Area Office 1 
 

ทวีรัตน คลายนุม 

Thaweerat Klaynum 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

e-mail: uszech@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรยีน ตามความคิดเห็นครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

จำแนกตามเพศและประสบการณการทำงาน 

  การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบเชิงสำรวจ ประชากรประกอบดวยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอ

บางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวนรวม 646 คน กลุมตัวอยางใชวิธี

สุมแบบชั้นภูมิ ประกอบดวย จำนวน 242 คนวิธีการดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้น ไดแก (1) การศึกษาปญหาการวิจัย (2) การ

ออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการ

รวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยคาที  

 ผลการวิจัยพบวา (1) วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนใน

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (2) 

การเปรียบเทียบวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางน้ำ

เปรี้ยว จำแนกตามเพศ และประสบการณการทำงาน ไดผลดังน้ี (2.1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศแตกตางกันมี

ความคิดเห็นตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2.2) ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณการทำงานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน โดย

ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ: วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: to study and to compare visions of school administrators 

according to opinions of teachers and education personals in Bangnampriao district school under 

Chachoengsao primary educational service area office 1. 

Research methodology was a survey research. The population, totaling 646 persons, included 

teachers and education personal in Bangnampriao district school under Chachoengsao primary 

educational service area office 1. Samples, totaling 242 persons, obtained via stratified random sampling 
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technique comprised of teachers and education personnel in Bangnampriao district school under 

Chachoengsao primary educational service area office 1. Rresearch procedure consisted of 4 steps: (1) 

study of research problem; (2) research design; (3) data collection and analysis; and (4) research report 

writing. Classified by gender and work experience. The instruments used for data collection was a 5-

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

deviation and hypothesis testing by independent t-Test.  

 Major Findings: (1) Visions of school administrators according to opinions of teachers and 

education personals in Bangnampriao district school under Chachoengsao primary educational service 

area office 1, were overall at high levels; (2) The comparison of visions of school administrators according 

to opinions of teachers and education personnel in Bangnampriao district school under Chachoengsao 

primary educational service area office 1 classified by gender and work experience were as follow; (2.1) 

the opinions of teachers and education personal in Bangnampriao district school under Chachoengsao 

primary educational service area office 1, who had different gender, in overall were different with 

statistical significance at the .05 level; (2.2) the opinions of teachers and education personal in 

Bangnampriao district school under Chachoengsao primary educational service area office 1, who had 

different work experience, in overall were different with statistical significance at .05 level. 

Keywords: Vision of school administrator 

 

บทนำ 

 กระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคใหมน้ีสงผลกระทบตอการบริหารและการจัดการภายในองคการหรือ

หนวยงานตางๆอยางหลีกเลี ่ยงไมได การบริหารองคการโดยทั่วๆไป มักมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการ

เหมือนๆกัน นั่นคือ การดำเนินงานเพื่อใหองคการประสบความสำเร็จและใหองคการนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูมี

บทบาทสำคัญที่สุดในการกอใหเกิดประสิทธิภาพในองคการ นอกจากนี้การเปนผูมีวิสัยทัศนยังทำใหผูนำมองเห็นวาอะไร

เปนสิ่งสำคัญท่ีแทจริงขององคการและสามารถกำหนดภาพในอนาคตขององคการขององคการไดวาตองการใหเปนอยางไร 

เพื่อกำหนดกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุผลสำเร็จตามตองการ โดยไมเสียเวลากระทำการในสิ่งที่ไมเปน

ประโยชน และยังเปนแรงกระตุนใหสมาชิกในองคการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ อยางเปนพิเศษกวาธรรมดา ผูบริหาร

โรงเรียนและบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ จะตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลในสังคมยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งเปน

สังคมทีม่ีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว การบริหารงานของผูบริหารจะตองมีสายตาที่ยาวไกล รูมาก เห็นมาก ศึกษาและ

เรียนรูใหทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อีกท้ังการแขงขันท่ีมากข้ึน (Blumberg and Greenfield, 1986: 228) 

จากท่ีกลาวมาในขางตนจะเห็นวาถาผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและมีพฤติกรรมผูนำท่ีเหมาะสม สถานศึกษา

แหงน้ันก็จะสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางรวดเร็ว และทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกในยุคโลกาภิวัตน ผูน้ัน

จะสามารถบริหารงานโรงเรียนไดดี บรรลุตามเปาหมาย ผูใตบังคับบญัชาทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาเรื่อง วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางน้ำ

เปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยน้ีจะเปนประโยชนสำหรับผูบริหาร

สถานศึกษา และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ เพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางน้ำ

เปรี้ยวสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 

 2. เพื่อเปรียบเทียบวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอ

บางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยจำแนกตามเพศและประสบการณ

การทำงาน  
 

สมมุติฐานการวิจัย 

 1. บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่มี

เพศตางกันมีความคิดเห็นตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนตางกัน 

 2. บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่มี

ประสบการณการทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนตางกัน 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตของการวิจัย 

1.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนใน

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหาร

ตามแนวคิดบรอน (Braun, 1991) 3 ดาน คือ 1) การสรางวิสัยทัศน 2) การเผยแพรวิสัยทัศน 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

1.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รวมท้ังสิ้น 646 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางกำหนดขนาดของเครจซี่และ

มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608) แลวดำเนินการสุม (Stratified Random Sampling) รวมท้ังสิ้น 242 คน 

1.3 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย  

1) ตัวแปรตน คือ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

(1) เพศ ไดแก เพศชาย เพศหญิง 

(2) ประสบการณการทำงาน ไดแก ต่ำกวา 10 ป และตั้งแต 10 ปข้ึนไป 

2) ตัวแปรตาม คือ วิสัยทัศนของผูบริหาร ตามแนวคิดของวิสัยทัศนของผูบริหารตามแนวคิดบรอน 

(Braun, 1991) 3 ดาน คือ  

(1) การสรางวิสัยทัศน  

(2) การเผยแพรวิสัยทัศน  

(3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

 2. เคร่ืองมือในการวิจัย 

เครื ่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในครั ้งนี ้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) เกี ่ยวกับวิสัยทัศนของ

ผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นครูและบุคลากรโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 โดยแบบสอบถามเปนดังน้ี 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศและประสบการณการทำงาน 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรยีน

ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใน 3 ดาน จำนวน 21 ขอ 

 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท (Likert) คือ มากท่ีสุด มาก 

ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยมีเกณฑการจัดระดับดังน้ี 

  5  หมายถึง  ผูบริหารมีวิสัยทัศนของผูบริหารมากท่ีสุด 

  4  หมายถึง  ผูบริหารมีวิสัยทัศนของผูบริหารมาก 

  3  หมายถึง  ผูบริหารมีวิสัยทัศนของผูบริหารปานกลาง 

  2  หมายถึง  ผูบริหารมีวิสัยทัศนของผูบริหารนอย 

  1  หมายถึง  ผูบริหารมีวิสัยทัศนของผูบริหารนอยท่ีสุด 

 3. สถิติในการวิจัย 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสถิติที่ใชมี

ดังตอไปน้ี 

1) คารอยละ (Percentage) (%)  

2) คาเฉลี่ย (Mean) เขียนแทนดวยสัญลักษณ X  

3) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เขียนแทนดวยสัญลักษณ S.D. 

4) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม จำแนกตามเพศ และประสบการณการทำงาน โดยใช 

independent t-test 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนใน

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหาร

ตามแนวคิดบรอน (Braun, 1991) 3 ดาน คือ 1) การสรางวิสัยทัศน 2) การเผยแพรวิสัยทัศน 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

มีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังน้ี 
 

ตัวแปรตน             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ 

 -เพศชาย  

 -เพศหญิง 

2. ประสบการณการทำงาน  

 -ต่ำกวา 10 ป  

 -ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 

วิสัยทัศนของผูบริหาร ใน 3 ดาน คือ  

1. การสรางวิสัยทัศน  

2. การเผยแพรวิสัยทัศน  

3. การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 
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ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเรื่อง วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนใน

อำเภอบางน้ำเปรี ้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผู วิจัยไดสรุปผลการวิจัย

ตามลำดับ ดังน้ี  

1. กลุมตัวอยางที่วิจัยเปนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวน 242 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 144 คน คิดเปนรอยละ 59.50 

รองลงมาเปนเพศชาย 98 คน คิดเปนรอยละ 40.50 และมีประสบการณในการทำงาน ต่ำกวา 10 ป จำนวน 122 คน คิด

เปนรอยละ 50.41 และตั้งแต 10 ปข้ึนไป จำนวน 120 คน คิดเปนรอยละ 49.59 

 2. วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลำดับจากดานที่มี

คาเฉลี่ยมากไปนอย ไดแก ดานการเผยแพรวิสัยทัศน ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน และดานการสรางวิสัยทัศน  

2.1 ดานการสรางวิสัยทัศน อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูบริหารกระตุนครูและบุคลการให

เกิดความคิดสรางสรรคและคิดนอกกรอบในการทำงาน (และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคอื ผูบริหารปรับเปลี่ยนแผนงานให

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

2.2 ดานการเผยแพรวิสัยทัศน อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูบริหารพบปะบุคคลท่ัวไปเพ่ือ

นำความรูใหมๆมาเผยแพร และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารวางวิสัยทัศนของโรงเรียนอยางชัดเจน  

2.3 ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารวางโครงสรางและ

กำหนดภารกิจหลักเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ผูบริหารสนับสนุนครู

และบุคลากรในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี  

 3. การเปรียบเทียบวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอ

บางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จำแนกตามเพศ และประสบการณการ

ทำงาน 

3.1 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาบุคลากรทาง

การศึกษาที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ดานการสรางวิสัยทัศน และดานการ

เผยแพรวิสัยทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศนไมแตกตางกัน 

3.2 บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณการทำงานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอวิสยัทัศนของผูบริหาร

โรงเรียน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน และเมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวาบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณการทำงานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน 

ดานการสรางวิสัยทัศน และดานการเผยแพรวิสัยทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศนไมแตกตางกัน  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย เรื่อง วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอ

บางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1. วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมากเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
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ไว อาจเน่ืองจากผูบริหารกระตุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเกิดความคิดสรางสรรคและคิดนอกกรอบในการทำงาน 

สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเปนการพัฒนาตนเอง ทำให

ผูใตบังคับบัญชามีความเห็นวาผูบริหารของตนเปนผูมีวิสัยทัศนที่ดี และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิยะดา หลวงนอย 

(2559) วิจัยเรื ่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวา ระดับวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการ

กำหนดใหวิสัยทัศนเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ

คุรุสภา และเปนสมรรถนะการปฏิบัติงานตามแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และเปนสมรรถนะประจำสายงานตามแนวคิดหลักของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 2. การเปรียบเทียบวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอ

บางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จำแนกตามเพศและประสบการณการ

ทำงาน 

2.1 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคดิเห็นตอวิสัยทัศนของผูบรหิารโรงเรยีนโดยภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดหรือมุมมองตางกัน เชน ผู บริหารที่เปนเพศหญิงอาจมีวิสัยทัศนการบริหารท่ี

สอดคลองกับความคิดของผูใตบังคับบัญชาเพศหญิงซึ่งเปนเพศเดียวกันมากกวา และตางจากงานวิจัยของ มณฑาทิพย 

นามนุ (2561) วิจัยเรื่อง ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 พบวา ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไมเปนไป

ตามสมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะทักษะของผูบริหารสถานศึกษาศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ท่ีเปนเพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกัน  

 2.2 บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณการทำงานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอวิสัยทัศนของ

ผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน อาจเปนเพราะครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณการทำงานตางกัน มีความคิดหรือมุมมองตางกัน เชน ผูที่ประสบการณนอย

กวามองวาความรูทางวิชาการสำคัญ ควรสงเสริมใหมีการอบรมหรือเรียนเพิ่ม ในขณะที่ผูมีประสบการณมากกวามองวา

ควรสงเสริมทักษะดานบริหารจัดการสถานศึกษามากกวา และตางจากงานวิจัยของ หาดแกว ทองขาว (2558) วิจัยเรื่อง 

วิสัยทัศนและพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร และ ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 5 พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารตามความคิดเห็นของผูบริหาร และ ครู สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 5 จำแนกตามประสบการณทำงานในสถานศึกษา ในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐาน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากวิสัยทัศนสามารถปลูกฝง ไดโดยการอบรม จึงทำใหไมเกิดความแตกตาง 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัย เรื่อง วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอ

บางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

1. ผู บริหารควรปรับเปลี่ยนแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน 
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2. ผูบริหารควรสนับสนุนครูและบุคลากรในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรทำวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผูนำของผูบริหารตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบาง

น้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 2. ควรวิจัยเรื่อง ความสัมพันธของภาวะผูนำกับวิสัยทัศนของผูบริหาร แลวนำมาปรับใชกับสถานศึกษาของตน 

 3. ควรวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 4. ควรวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

5. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพถึงปจจัยท่ีสงผลตอวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงคเพื ่อ (1) เพื ่อศึกษาภาวะผู นำการเปลี่ยนแปลงของผู บริหารสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามความคิดเห็นของบุคลากร (2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามความคิดเห็นของบุคลากร โดยจำแนกตามเพศและประสบการณ

การทำงาน 

 การวิจัยนี ้เปนการวิจัยแบบเชิงสำรวจ ประชากร ประกอบดวยบุคลากรในหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จังหวัดนนทบุรี จำนวนรวม 3,444 คน กลุ มตัวอยางใชวิธีการสุ มแบบการสุ มอยางงาย ประกอบดวย 346 คน 

วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้น ๆ ไดแก (1) ศึกษาปญหาการวิจัย (2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูลและ

วิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม เปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดย การทดสอบคาที 

ผลการวิจัยพบวา (1) ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาม

ความคิดเห็นของบุคลากรโดยรวมอยู ในระดับมาก (2) การเปรียบเทียบภาวะผู นำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามความคิดเห็นของบุคลากร จำแนกตามเพศ และประสบการณการทำงาน

ดังน้ี (2.1) บุคลากรในหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวมไมแตกตางกัน (2.2) บุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรีท่ีมี

ประสบการณการทำงานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวมแตกตางกันท่ี

ระดับนัยสำคัญท่ี .05 

คำสำคัญ: ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง 

 

ABSTRACT  

The objectives of this research were: (1) to study transformational leadership of administrators 

in Sukhothai Thammathirat Open University according to opinions of university personnel; (2) to 

compare transformational leadership of administrators in Sukhatothai Thammathirat Open University 

according to opinions of university personnel classified by sex and educational experiences. 

 Research methodology was a survey research. The population, totaling 3.444 persons, included 

university personnel in Sukhothai Thammathirat Open University. Sample, totaling 346 persons, 
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obtained via simple random sampling technique comprised of university personnel in Sukhothai 

Thammathirat Open University, Nonthaburi province. Rresearch procedure consisted of 4 steps: (1) study 

of research problem; (2) research design; (3) data collection and analysis data; and (4) research reporting. 

The instrument was a 5-level rating scales questionnaire. The statistics used for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation and were tested hypothesis by independent t-Test.  

 Major Finding: (1) transformational leadership of administrators in Sukhothai Thammathirat 

Open University according to opinions of university personnel, in overall were at high levels; (2) the 

comparison of transformational leadership of administrators in Sukhothai Thammathirat Open University 

according to opinions of university personnel classified by gender and work experiences were as follow; 

(2.1) the opinions of university personnel in Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi 

procince, who different gender, toward transformational leadership of administrators were not different 

in overall; (2.2) the opinions of university personnel in Sukhothai Thammathirat Open University, 

Nonthaburi province, who different work experiences , toward transformational leadership 

administrators were different in overall at significance .05 level. 

Keyword: Transformational leadership 

 

บทนำ 

  ในยุคปจจุบัน ผูนำ จะตองรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง และตองรูจักจุดออน หรือขอจำกัดของโรงเรียนใน

ภาครัฐที่อยูในระบบราชการ ซึ่งตางจากโรงเรียนเอกชน ที่มีความยืดหยุน มีขั้นตอนบริหารงานไมซับซอน ทำใหเปนขอ

ไดเปรียบในการพัฒนาองคการภายใตภาวะ การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ดำเนินไปอยางรวดเร็ว การพัฒนาภาวะผูนำใน

สถานศึกษาจึงเปนสิ่งจำเปนมากเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษา จะตองดำเนินการในเรื่องเก่ียวกับปญหาสถานการณตาง ๆ 

และผูบริหารจะตองมีความสามารถ มีทักษะในอันท่ีจะนำไปสูความสำเร็จผูบรหิารจะตองเพ่ิมพูนความสามารถและความรู

ทางทักษะรูปแบบของทักษะในอนาคต จะตองมีความพรอมในการเปนนักบริหารมืออาชีพที่สมบูรณ การเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วมากข้ึน องคการท่ีจะประสบความสำเร็จจะตองเปลี่ยนแปลงตนเองอยางรวดเร็ว ผูนำขององคการแตละแหง

นั้น ตางตระหนักวาการเปลี่ยนแปลงภายในจะตองสอดคลองกับสภาพเปลี่ยนแปลงภายนอก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ภายนอกมากเทาใด ก็จะตองมีการเปลี่ยนแปลงภายในมากเทานั ้น องคการที่มีประสิทธิผล คือองคการที่สามารถ

ดำเนินงานไดสำเร็จตามเปาหมายและบุคคลสำคัญที่มีสวนผลักดันองคการไปสูความสำเร็จก็คือ ผูนำหรือผูบังคับบัญชา

นั่นเอง โดยการใชภาวะผูนำ (Leadership) ในการปกครองบังคับบัญชา ชักจูงใหผูใตบังคบับัญชา ใหความรวมมือรวมใจ

กับผูนำ ปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ และเต็มความสามารถ ดำเนินงานไปสูจุดมุงหมายขององคการ (พัชรี พลอยเทศ, 

2560: 1) 

 ภาวะผูนำเปนคำที่เกาแกที ่สุดคำหนึ่งในอารยธรรมของโลก นับตั้งแตในยุคของการลาสัตว ยุคของการ

เกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม จนกระทั่งถึงยุคของความรูหรือเทคโนโลยี ซึ่งในทุกยุคทุกสมัยที่ผานมาพบวาความสำเร็จ

ของกลุมของสังคมหรือของประเทศหรือของอารยธรรมตาง ๆ นั้นขึ้นอยูกับภาวะผูนำของหัวหนาหรือผูนำ ผูปกครอง 

ผูบริหาร หรือของสมาชิกในกลุมเหลานั้นความหมายสวนใหญของภาวะผูนำ สะทอนใหเห็นถึงสมมติฐานที่เกี่ยวกับ

กระบวนการซึ ่งบุคคลหนึ ่งมีอิทธิพลตอผู อื ่นในการนำ การอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรม และการสราง

ความสัมพันธในกลุมหรือองคการ ภาวะผูนำมีความหมายถึงคุณลักษณะ พฤติกรรม ความสามารถ หรือกระบวนการท่ีเปน

ปฏิสัมพันธ หรือเปนวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลท่ีสามารถมีอิทธิพลตอผูอ่ืนหรือกลุมคน สามารถสรางแรงบันดาลใจหรือ
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สรางความปรารถนาทำใหเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา การยอมรับ ความพยายาม การอุทิศตัว การใชความสามารถอยางดี

ท่ีสุด และชวยเพ่ิมพลังอำนาจของผูอ่ืน เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย และท่ีสำคัญคือพวกเรามนุษยทุกคนสามารถ

จะมีภาวะผูนำได สามารถนำไดตลอดเวลา นอกจากนั้น “ผูนำที่ดี” จะชวยทำใหความฝนของมนุษยเราเปนความจริง 

(รัตติกรณ จงวิศาล, 2556: 57) 

 สำหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้งข้ึนเพ่ือขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก

ประชาชน มีลักษณะเปนมหาวิทยาลัยในระบบเปด ดำเนินการสอนโดยใชระบบการสอนทางไกล จัดการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาตรี แบบมหาวิทยาลัยเปดโดยรับนักศึกษาไมจำกัดจำนวน ปจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปด

การศึกษาถึงระดับดุษฎีบัณฑิตในบางสาขาวิชา ผูบริหารแตละสำนัก แตละสาขายอมมีความคิดเห็นและมีศิลปในการ

บริหารแตกตางกันออกไป อันนำมาซึ่งความเจริญกาวหนาขององคกรโดยภาพรวม จากท่ีกลาวมาท้ังหมดในขางตนดังน้ัน

ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ตาม

ความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงจะนำพาองคการทางการศึกษานั้นไปสูความสำเร็จตามเปาหมายได

ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ตามความ

คิดเห็นของบุคลากร 

2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาม

ความคิดเห็นของบุคลากร จำแนกตามเพศและประสบการณการทำงาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. บุคลากรที ่ม ี เพศตางก ันม ีความคิดเห ็นต อภาวะผู นำการเปล ี ่ยนแปลงของผ ู บร ิหารสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแตกตางกัน 

 2. บุคลากรที่มีประสบการณการทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

  1. ขอบเขตดานเนื้อหา  

การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ตามความคิดเห็นของบุคลากร ตามกรอบแนวคิดของแบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994) ใน 4 ดาน ไดแก 

1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  

2) การสรางแรงบันดาลใจ 

3) การกระตุนทางปญญา 

4) การคำนึงความเปนปจเจกบุคคล 

  2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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ประชากร ท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรในมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3,444 คน 

ประกอบดวย ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจำงบประมาณแผนดินและเงินรายได ลูกจางชั่วคราวงบประมาณแผนดิน

และเงินรายได 

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี จำนวน 346 

คน ซึ่งไดมาโดยการเทียบตารางสัดสวนเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan. 1970: p.608) สุมโดยวิธีอยางงาย 

(Simple random sampling) 

  3. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย  

 3.1 ตัวแปรตน คือ สถานภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ไดแก 

1) เพศ ไดแก เพศชาย เพศหญิง 

2) ประสบการณการทำงาน ไดแก ต่ำกวา 10 ป และตั้งแต 10 ปข้ึนไป  

 3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาม

ความคิดเห็นของบุคลากร ใน 4 ดาน ไดแก    

1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  

2) การสรางแรงบันดาลใจ  

3) การกระตุนทางปญญา  

4) การคำนึงความเปนปจเจกบุคคล 

4. เคร่ืองมือในการวิจัย 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี มีลักษณะ

เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จำแนกตามเพศและประสบการณการทำงาน  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ตามความคิดเห็นของบุคลากร เปนแบบสอบถามมาตราสวนคา 5 ระดบั ตามกรอบแนวคิดของแบส และอะโวลิโอ (Bass 

and Avolio,. 1994) ใน 4 ดาน ไดแก 1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2. การสรางแรงบันดาลใจ 3. การกระตุนทาง

ปญญา 4.การคำนึงความเปนปจเจกบุคคล จำนวน 20 ขอ 

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิรท (Likert) คือ มากท่ีสุด มาก 

ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด มีเกณฑการจัดระดับดังน้ี 

   5 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นตอผูบริหารมากท่ีสุด 

   4 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นตอผูบริหารมาก 

   3 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นตอผูบริหารปานกลาง 

   2 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นตอผูบริหารนอย 

   1 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นตอผูบริหารนอยท่ีสุด 

 5. สถิติในการวิจัย 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสถิติที่ใชมี

ดังตอไปน้ี 

1. คาเฉลี่ย (Mean) เขียนแทนดวยสัญลักษณ X  

2. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เขียนแทนดวยสัญลักษณ S.D. 

3. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางสองกลุมท่ีเปนอิสระตอกันดวย Independent t-test  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้ ผู วิจัยมุ งศึกษาภาวะผู นำการเปลี ่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราชตามความคิดเห็นของบุคลากร ตามกรอบแนวคิดของ แบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994) ผูวิจัยได

สรุปตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

  ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามความคิดเห็นของ

บุคลากร ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามลำดับ ดังน้ี 

 1. กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี จำนวน 346 คน สวน

ใหญเปนเพศหญิง จำนวน 249 คน คิดเปนรอยละ 71.97 และเพศชาย 97 คน คิดเปนรอยละ 28.03 สวนใหญมี

ประสบการณการทำงานตั้งแต 10 ปข้ึนไป จำนวน 220 คน คิดเปนรอยละ 63.58 และต่ำกวา 10 ป จำนวน 126 คน คิด

เปนรอยละ 36.42 

 2. ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามความคิดเห็นของ

บุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.83) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณ ( X  = 3.88) ดานการคำนึงความเปนปจเจกบุคคล ( X  = 3.85) ดานการกระตุนทางปญญา  

( X  = 3.83) และดานการสรางแรงบันดาลใจ ( X  = 3.77) 

2.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณอยูในระดับมาก ( X  = 3.88) ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหาร

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากร ( X  = 4.08) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ผูบริหารยอมเสียสละผลประโยชนเพ่ือ

ประโยชนของสวนรวม ( X  = 3.76) 

2.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ อยูในระดับมาก ( X  = 3.77) ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารสราง

บรรยากาศใหเกิดความเชื่อถือซึ่งกันและกันกับบุคลากร ( X  = 3.84) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ผูบริหารโนมนาวให

บุคลากรมุงมั่นใหงานท่ีทำประสบความสำเร็จ ( X  = 3.70) 

2.3 ดานการกระตุนทางปญญา อยูในระดับมาก ( X  = 3.83) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารใหคำแนะนำ

ในการแกไขปญหาในการทำงานอยางเปนระบบ ( X  = 3.90) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากร

ออกความคิดเห็น ( X  = 3.75) 

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ตามความคิดเห็นของบุคลากร ใน 4 ดาน ไดแก 

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  

2. การสรางแรงบันดาลใจ  

3. การกระตุนทางปญญา  

4. การคำนึงความเปนปจเจกบุคคล 

สถานภาพของบุคลากร จำแนกตาม 

1. เพศ 

-เพศชาย  

-เพศหญิง 

2. ประสบการณการทำงาน  

-ต่ำกวา 10 ป  

-ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 
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2.4 ดานการคำนึงความเปนปจเจกบุคคล อยูในระดับมาก ( X  = 3.85) ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหาร

สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ ( X  = 4.01) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ผูบริหาร

มอบหมายงานตามความสามารถของบุคลากร ( X  = 3.74) 

3. การเปรียบเทียบภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาม

ความคิดเห็นของบุคลากร จำแนกตามเพศและประสบการณการทำงาน 

3.1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะ

ผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน 

3.2 บุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรีที่มีประสบการณการทำงานแตกตางกันมี

ความคิดเห็นตอภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวมแตกตางกัน ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐาน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามความ

คิดเห็นของบุคลากร อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1. ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามความคิดเห็นของ

บุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการคำนึง

ความเปนปจเจกบุคคล ดานการกระตุนทางปญญา และการสรางแรงบันดาลใจ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารมีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน การดำรงชีวิตเพ่ือใหทันกับโลกยุคโลกาภิวัฒนและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี มี

ทักษะดานการบริหาร สอดคลองกับงานวิจัยของ ภรณวด ีประเสริฐดี (2557) วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและแนวทางการ

พัฒนาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 

พบวา ระดับพฤติกรรมภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุโขทัยเขต 2 ในภาพรวม พบวา อยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาตัวบงช้ีเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดาน

การสรางแรงบันดาลใจ ทั้งนี ้อาจเนื ่องมาจากภาวะผู นำเปนกำลังที ่สำคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษาใหประสบ

ความสำเร็จ ดังนั้นสถานศึกษาใดที่มีผูนำหรือผูที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ สถานศึกษานั้นก็จะประสบ

ความสำเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ นนทกร อรุณโน (2559) วิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 พบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบรหิาร

สถานศึกษา ไดผานการอบรมคัดเลือกเขาเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารจึงมีคุณภาพ และมีการพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองดวยวิธีท่ีหลากหลาย เชน เขารับการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมพูนความรู การดูงาน การอบรมสัมมนา  

 2. บุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน อาจเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาไม

ยึดติดเรื่องความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิงในการมอบหมายงาน และปฏิบัติตอครูที่ไมวาจะเพศใดอยางเทา

เทียมกันทุกคน สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิรดี อึ่งพวง (2560) วิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียนกลุมพนัสนิคม 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา ภาวะผูนำการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกลุมพนัสนิคม 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก การเปนผูสรางแรงดลใจ การเปนผูมีบารมี การเปน

ผูสรางความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล และการเปนผูกระตุนใหใชสติปญญา ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 
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ผูบริหารสามารถสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สามารถกระตุนใหผูตามเกิดความกระตือรือรน มีวิสัยทัศนกวางไกล 

สามารถแสดงความเช่ือมั่นและแสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได  

3. บุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรีที่มีประสบการณการทำงานแตกตางกันมีความ

คิดเห็นตอภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวมแตกตางกัน ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน อาจเปนเพราะ

ผูบริหารที่มีประสบการณทำงานตางกัน มีแนวคิดการทำงานตางกัน โดยคนที่มีประสบการณมากกวาอาจมีทักษะการ

แกปญหา ทักษะการบริหารงานและการบริหารคนไดดีกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ หาดแกว ทองขาว (2558) วิจัย

เรื่อง วิสัยทัศนและพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และ ครูสังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 5 พบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารตามความคิดเห็นของผูบริหาร และ ครู สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 5 จำแนกตามประสบการณทำงานในสถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ท้ังนี้อาจเนือ่งจากวา การสั่งสมประสบการณทาใหเกิด

มุมมองท่ีแตกตางกัน ผูท่ีมีประสบการณมากกวา 10 ปข้ึนไปผานการบริหารงานหลายรูปแบบ 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามความ

คิดเห็นของบุคลากร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

1. ผูบริหารควรเพิ่มทักษะการโนมนาวใหมากยิ่งขึ้น ใหบุคลากรมุงมั่นใหงานที่ทำประสบความสำเร็จ เพ่ือ

ความกาวหนาของหนวยงาน 

2. ผูบริหารควรกระตุนใหบุคลากรออกความคิดเห็นใหมากยิ ่งขึ ้น เพื ่อนำมาปรับกระบวนการทำงานใน

หนวยงานของตนใหตรงกับความตองการของผูรวมงาน  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 ควรวิจัยเรื่องความสัมพันธของวิสัยทัศนและพฤติกรรมผูนำของผูบริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครตูอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอ

เมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงาน

วิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี จำแนกตาม เพศ อายุ และ

ระดับการศึกษา 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรประกอบดวยครูโรงเรียนในอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี จำนวน 152 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้น ไดแก (1) ศึกษาปญหาการวิจัย (2) การ

ออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย สถิติที่ใชในการวเิคราะห

ขอมูลไดแก คารอยละ(Percentage) คาตัวกลางเลขคณิต (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาทีแบบ Independent t-Test  

 ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี พบวา โดยรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (2) ครูที่มีเพศ

แตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน (3) ครูที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน (4) 

ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน  

คำสำคัญ: คุณภาพงานวิชาการ ความคิดเห็นของคร ู

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: (1) to study the quality of academic administration for 

schools in Muang district under Singburi Primary Educational Service Area Office. (2) to compare teachers' 

opinions on the academic quality of schools in muang district under the office of singburi primary 

educational service area by gender, age and level of education. 

 This research was a survey research. The population, totaling 152 persons, included teachers 

schools in muang district under the office of singburi primary educational service area persons, obtained 
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via stratified random sampling technique comprised of teachers in secondary school. Research 

procedure consist of 4 steps: (1) study research problems (2) research design (3) data collection and 

analysis data (4) research paper writing. The instrument was a 5 rating scales questionnaire. The statistics 

used for data analysis were: Percentage, Mean, Standard Deviation and hypothesis testing by 

Independent t-test. 

 Major Finding: (1) the level of opinion of teachers on the academic quality of schools in muang 

district under the office of singburi primary educational service area showed that overall and the average 

is high, (2) teachers with different genders had opinions on academic work quality of schools in muang 

district under the office of singburi primary educational service area in general, there were no 

differences. (3) teachers with different ages had opinions on academic work quality of schools in muang 

district under the office of singburi primary educational service area in general, there were no 

differences. (4) teachers with different educational levels had opinions on academic work quality of 

schools in muang district under the office of singburi primary educational service area in general, there 

were no differences. 

Keywords: Academic quality, Opinions of teachers 

 

บทนำ  

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเจตนารมณที่ตองการเนนย้ำวาการจัดการศึกษาตอง

เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขโดยมีหลักในการจัดการศึกษาใหยึดหลักการใหสังคม

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน ทองถ่ิน 

เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนและจากหมวด 2 สิทธิและ

หนาที่ทางการศึกษา บิดามารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลในความดูแลไดรับการศึกษาทั้งภาคบังคับ 

และนอกเหนือจากภาคบังคับตามความพรอมของครอบครัว แนวการจัดการศึกษา ตองยึดหลักวาผูเรียนมีความสำคัญ

ท่ีสุด ผูเรียนทุกคนสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองได ดังน้ันกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสรมิใหผูเรียน ไดพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาตองเนนท้ังความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรูในเรื่องสาระความรู 

ใหบูรณาการความรูและทักษะดานตางๆ ใหเหมาะสม ตองมีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง ผสมผสานสาระ

ความรูดานตางๆ อยางสมดุล และปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกวิชา นอกจากนั้น ในการ

จัดกระบวนการเรียนรูยังตองสงเสริมใหผูสอน จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ผูสอนและผูเรียนอาจ

เรียนรูไปพรอมกันจากสื่อและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสาน

ความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน รวมทั้งสงเสริมการดำเนินงาน และการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหสามารถผลิต

นักเรียนท่ีจบการศึกษาใหตรงตามความตองการครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ อีกท้ังสถานศึกษามีความจำเปน

ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึงตองมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน จาก

บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน เอกชน สถาบันสังคม (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, หนา 14-15) 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี มีโรงเรียนจำนวน 99 โรงเรียน เปนโรงเรียนขนาดใหญ 3 

โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 31 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 65 โรงเรียน โดยทุกโรงเรียนไดใหความสำคัญในการ
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ดำเนินการแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมี

ศักยภาพสูงสูมาตรฐานสากล และทัดเทียมนานาชาติ โดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) จากผลการสอบ O – NET ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดย

ในปการศึกษา 2561-2562 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสวนใหญมีคาเฉลี่ยต่ำกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ ซึ่งปญหา

ดังกลาวฝายวิชาการโรงเรียน ไดจัดทำโครงการสงเสริมศักยภาพการเรียนรู 8 กลุมสาระ บรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ

โรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนท้ัง 8 กลุมสาระ เพ่ือคาดวาจะนำไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน ในปการศึกษา 2563 ตอไป 

การดำเนินงานตามโครงการดังกลาวมีกิจกรรม ท้ังทางดานครูโดยสงครูเขาอบรมหลักสตูร การสรางสื่อนวัตกรรม และการ

วัดผลประเมินผล ในดานผูปกครองและชุมชน ไดขอความรวมมือในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษามาใชในการ

จัดการเรียนการสอน สวนในดานนักเรียนไดมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการ

เรียนรู เพ่ือสนองความตองการของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ 

 จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปการศึกษา 2561-2562 ในกลุมสาระหลัก จะพบวา ไมสูงเทาท่ีควร อาจเกิดจาก

สาเหตุหลายประการและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ก็เปนสาเหตุหนึ่งซึ่งควรพิจารณา รวมทั้งงานวิชาการ

โรงเรียนยังมีพื้นที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น ซึ่งจากการสัมภาษณบุคลากรทางการศึกษาในเบื้องตน ทำให

ผูวิจัยทราบวาการพัฒนาและปรับปรุงทางดานการบริหารวิชาการจะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระ

การเรียนรูที่ดีข้ึน ควรดำเนินการใน 6 ดาน คือ 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3. 

การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6. การพัฒนาแหลงเรียนรู ฉะน้ัน การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ของโรงเรียนใน

อำเภอเมืองจังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี เพื่อใหมีคุณภาพสูงขึ้นตามความ

ตองการ  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมืองจังหวัดสิงหบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมืองจังหวัดสิงหบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ครูโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ที่มีเพศ

แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน 

 2. ครูโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ที่มีอายุ

แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน 

 3. ครูโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ท่ีมีระดับ

การศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน 
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การดำเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตเนื้อหา 

  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกีย่วกับความคิดเห็นของครูตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง 

จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ปการศึกษา 2563 จากการสัมภาษณบุคลากร

ทางการศึกษาในเบื้องตน ทำใหผูวิจัยทราบวาการพัฒนาและปรับปรุงทางดานการบริหารวิชาการจะชวยใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูท่ีดีข้ึน ควรดำเนินการใน 6 ดาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสิงหบุรี ไดแกโรงเรียนขนาดใหญ จำนวน 134 คน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 72 คน และโรงเรียนขนาด

เล็ก จำนวน 37 คน รวมท้ังหมด 243 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี จำนวน 243 คน จากนั้นทำกำหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยดวยการเปดตาราง

สำเร็จรูป Krejcie & Morgen จำนวน 152 คน โดยวิธีการสุมแบบ ช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 

3 . ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

  3.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก สถานภาพของครู จำแนกออกเปน 

  1) เพศของครู ประกอบดวย (1) เพศชาย (2) เพศหญิง 

  2) อายุของครู ประกอบดวย (1) อายุต่ำกวา 40 ป (2) อายุตั้งแต 40 ปข้ึนไป 

  3) ระดับการศึกษาของครู ประกอบดวย (1) ปริญญาตรี (2) สูงกวาปริญญาตรี 

 3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการ จำนวน 6 ดาน 

ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบ

โอนการศึกษา 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การ

พัฒนาแหลงเรียนรู 

 

เคร่ืองมือการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในอำเภอ

เมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ใน 6 ดาน รวมท้ังหมด 30 ขอ  

 

สถิติในการวิจัย 

 1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

1.1 การหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค 

(Index of item Objective Congruence: IOC) 

1.2 การหาคาความเชื่อมั ่นของแบบสอบถาม ใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Conbach’s Alpha 

Coeffcient) 
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 2. สถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คา

รอยละ (Percentage) 

 3. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาทีแบบ Independent t-test   

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตการวิจัยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและรูปแบบขององคกรท่ีศึกษา โดย

นำกลุมตัวอยางครูโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี จำนวน 

152 คน และขอบขายงานวิชาการ จำนวน 6 ดาน ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหลงเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ,2546 ก: 33) สามารถ

เขียนกรอบความคิดในการวิจัยไดดังน้ี 

 

   ตัวแปรตน          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 1. ระดับความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี พบวา โดยรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 2. ครูท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน  

3. ครูที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัด

สิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

สถานภาพของครู 

1) เพศของครู ประกอบดวย 

(1) เพศชาย 

(2) เพศหญิง 

2) อายุของครูประกอบดวย 

(1) อายุต่ำกวา 40 ป 

(2) อายุตั้งแต 40 ปข้ึนไป 

3) ระดับการศึกษาของครู ประกอบดวย 

(1) ปริญญาตรี 

(2) สูงกวาปริญญาตรี 

    

ความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน

การศึกษา 

4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา 

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
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4. ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมอืง จังหวัด

สิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี 

1. ระดับความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี โดยรวม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เน่ืองจากครูไดรับการพัฒนา

ทางดานวิชาการอยางสม่ำเสมอ จากการประชุม การศึกษาดูงาน การอบรมทางดานงานวิชาการ รวมถึง โรงเรียนมีการ

สงเสริมใหครูไดมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือออกแบบหนวยการเรียนรู จัดทำแผนการเรียนรูและจัดกระบวนการ

เรียนการสอนตามหนวยสาระการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน เพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรูและจัดเนื้อหาสาระ จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจของผูเรียน ฝกทักษะความคิด 

การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใชความรู มีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเปนสิ่งที่สำคัญทีสุดในการจัดประสบการณการเรียนรูใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรู โดยจัดเน้ือหากิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การ

จัดการ การเผชิญสถานการณ ครูตองเนนการจัดกระบวนการเรียนรูใหเหมาะตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

เพ่ือประสิทธิภาพในการพัฒนางานวิชาการ สอดคลองกับงานวิจัย กุลฑรี พิกุลแกม (2551 : 104-405) ไดทำการวิจัยเรื่อง 

“การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม 

เขต 2” ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 2. ครูท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของธมลวรรณ  

ภูผาพลอย (2559:บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในโรงเรียนวัด

ทุงครุ สำนักงานเขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็น

ตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดทุงครุ สำนักงานเขตทุงครุกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานไมแตกตาง

กัน  

 3. ครูท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการบรหิารงานวิชาการของครูโรงเรียนในอำเภอเมอืง จังหวัด

สิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

นราภรณ สุระ(2555) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีษะเกษ เขต 2 อำเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พบวาครูท่ีมีเพศ อายุ ประสบการณ

สอนและตำแหนงหรือหนาที่รับผิดชอบตางกนั มีความคิดเห็นตอการ บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ใน

ภาพรวมไมแตกตางกัน 

4. ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัด

สิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัย  

ธิดารัตน วรรณพันธ (2563: บทคัดยอ) ไดศึกษางานวิจัยความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบวาผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
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ของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาจำแนกตามประสบการณทำงานและระดับการศึกษา พบวา

โดยรวมและทุกดานไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลการศึกษาไปใช 

 1. เปนขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน ในการบริหารงานดานวิชาการ และเปนขอมูลใหกับผูบริหารสถานศึกษา 

และบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานตอไป 

2. โรงเรียนควรใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการฝกอบรมดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

มีการติดตามงานวิจัยในช้ันเรียนของครู เพ่ือดูผลการดำเนินการแกไขปญหาในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน เพ่ือนำ

ความรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผูเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

3. โรงเรียนควรมีการติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน เพื่อดูกระบวนการเรียนรู การจัดการ

เรียนการสอน โดยมีการจัดทำแผนการเรียนรูมีการกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

4. โรงเรียนควรใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการฝกอบรมดานการผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

เพื ่อนำความรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผู เรียนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และควรมีการติดตาม

ประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหทันกับสถานการณปจจุบัน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 

 1. ควรศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับลักษณะของคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ของรัฐ และเอกชน สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะของคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียนของรัฐ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตามความคิดเห็นของครู (2) เพ่ือ

เปรียบเทียบคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตามความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบัติราชการในโรงเรียน จำแนกตามโรงเรียน

ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  

  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรประกอบดวยครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด

กลาง และโรงเรียนขนาดใหญพเิศษ จังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำนวน 772 

คน กลุมตัวอยางสุมโดยวิธวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิจำนวน 260 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้น ไดแก (1) ศึกษาปญหา

การวิจัย (2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ไดแก คารอยละ คาตัวกลางเลขคณิต คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทอสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาทีแบบสองกลุม

เปนอิสระตอกัน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ  

  ผลการวิจัยพบวา (1) ความคิดเห็นของครูตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผู บริหาร

สถานศึกษาดานตางๆ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 

โดยรวมอยูในระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบัติราชการในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด

กลาง และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ปรากฏวาความคิดเห็นของครูตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: คุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1 )  To study the quality of academic administration of 

secondary school administrators in Ang-Thong province under the Secondary Educational Service Area 

Office 5 (2) To compare the quality of academic administration of secondary school administrators in 

Ang-Thong province under the Secondary Educational Service Area Office 5 , according to the opinions 

of teachers, classified by small schools, medium school and special large school. 
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 Research methodology was a survey research. The population, totaling 772 persons, included 

teachers at secondary schools in Ang-Thong province under the secondary Educational Service Area 

Office 5 .  Sample, totaling 260  persons, obtained via stratified random sampling technique comprised 

of teachers at secondary schools in Ang-Thong province. Research procedure consisted of 4  steps: (1 ) 

study of research problem; (2 )  research design; (3 )  collection and analysis data; and (4 )  research 

reporting. The instrument used for data collection was 5-rating scales questionnaire. The statistics used 

for data analysis were Percentage, Mean, Standard Deviation, and Independent t-test. 

 Major Findings: (1) Teachers’ opinion on the quality management of academic administration 

of school administrators in Ang-Thong province under the Secondary Educational Service Area office 5 

was at high level in overall (2 )  The comparison results of teachers’ opinion who worked in small 

schools, medium school and special large school, toward quality academic management of the school 

administrators were not different. 

Keyword: Quality Academic of School Administrators 

 

บทนำ  

 การศึกษาเปนการพัฒนาคนใหเกิดคุณธรรม นำความรู สมานฉันท มีวิถีประชาธิปไตย มีความภาคภูมิใจในความ

เปนมนุษยและความเปนคนไทยบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที ่เนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนาความคิด

สรางสรรครูจักประมาณมีเหตุผลมีภูมคิุมกันตอการเปลีย่นแปลง ในกระแสโลกาภิวัตน มีทักษะในการดำเนินชีวิต และการ

ประกอบอาชีพ เกิดการสรางสังคมภูมิปญญา รักษาและพัฒนาทรัพยสินทางปญญา การรักษาวัฒนธรรม ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม การเรียนรูตลอดชีวิต และการสรางสังคมเศรษฐกิจฐานความรู นำไปสูความสามารถ ในการดำเนินชีวิตอยางมี

คุณภาพ ศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 19) 

ในการที่จะบรรลุเจตนารมณไดนั้น สถานศึกษานับวามีบทบาทมากเพราะมีหนาที่ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพโดย

พัฒนากระบวนการตาง ๆ ในการจัดการศึกษาทั้งระบบรวมทั้งพัฒนาภาระงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษาซึ่งไดแก การ

บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป (สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 28) 

 การจะพัฒนาเยาวชนในชาติใหสามารถปรับตัวไดนั้น จะตองใชการศึกษาเปนเครื่องมือสำคัญ เนื่องจาก

การศึกษาเปนรากฐานสำคัญที่สุดประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตาง ๆ ในสังคมและ

การศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ตลอดชวงชีวิต ตั้งแตการวางรากฐานพัฒนาการของ

ชีวิตตั้งแตแรกเกิดไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานตาง ๆ ท่ีจะดำรงชีพและประกอบอาชีพไดอยางมี

ความสุข รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง รวมเปนพลังสรางสรรค และเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน การศึกษาจึงมีความสำคัญสูงสุดใน

การสรางชาติ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542, หนา 1 - 6) น่ันหมายความวา รัฐควรจัดการศึกษาใหดี

ท่ีสุดและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือพัฒนาคนในชาติ 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ไดใหความสำคัญในการดำเนินการแกปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีศักยภาพสูงสูมาตรฐานสากล และทัดเทียม

นานาชาติ โดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) จากผลการสอบ O – 

NET ของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

ตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนมา พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสวนใหญมีคาเฉลี ่ยต่ำกวาคาเฉลี ่ยระดับประเทศ 
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โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และอังกฤษ (กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, 2561: 1) 

จากการสัมภาษณ ครู ผูปกครองพบวาสาเหตุที่ทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ คือ นักเรียนขาดทักษะความสามารถใน

ดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และความสามารถในการสือ่สาร ไดแกทักษะการอาน และการ

เขียนภาษาอังกฤษไมถูกตอง การใชทักษะชีวิตท่ีไมเหมาะสม ขาดวิจารณญาณในการเลือกอาน ดู ชม ทำใหเกิดพฤติกรรม

ขัดตอสังคม ประเพณีวัฒนธรรมของชาติไทย ตลอดความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนไมคุมคา โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร นักเรียนสวนใหญติดเกมในคอมพิวเตอรทำใหมีพฤติกรรมรุนแรงกาวราว หากปลอยไวไมแกไขจะ

เกิดผลเสียตอสังคม และประเทศชาติ จึงมีความจำเปน อยางยิ่งที่ทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา ตองเรง

ดำเนินการชวยเหลือและพัฒนาใหสถานศึกษาไดจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปญหาของ

สถานศึกษาและผูเรียน โดยใชกระบวนการบริหาร และการจัดการเรียนรูในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ง

จะตองชวยกันพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนใหเปนคนท่ีมีคุณภาพไดน้ัน จำเปนตองมุงเนนไปท่ีการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเปนสำคัญ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื ่อศึกษาคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

อางทอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตามความคิดเห็นของครู 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

อางทอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตามความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบัติราชการในโรงเรียนขนาด

เล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ท่ีมีขนาดแตกตาง

กัน มีความคิดเห็นตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 

 

การดำเนินการวิจัย 

  1. ขอบเขตเนื้อหา 

  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาความคิดเห็นของครูตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยยึดแนว

การบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 12 ดานและในการวิจัยฉบับน้ีผูวิจัยไดเลอืกวิจัย 6 ดานท่ีมีผลตอ

การพัฒนางานวิชาการของในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทองตามความเห็นเบื้องตนที่ผูวิจัยวิเคราะหจากการ

สัมภาษณครูในกลุ มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทองไดแก 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การนิเทศการศึกษา 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  ประชากร สำหรับการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ประชากร คือ ครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอางทอง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญพิเศษ จำนวน 772 คน 

 กลุมตัวอยาง เพื่อใหไดมาซึ่งตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดีและมีความเชื่อถือได ผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยางจากครู

โรงเรียนในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอางทอง เขต 5 
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จำนวน 772 คน โดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน(Robert V. Krejcie, and Daryle W. Morgan.1970:608) ไดกลุม

ตัวอยาง จำนวน 260 คน จากนั้นใชวิธีสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยจำแนกเปน 3 กลุม 

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดอางทอง เทียบสัดสวนจากครูโรงเรียนในกลุม   

3. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรตน ไดแก ขนาดของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ซึ่งประดิบดวยโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 

(ในจังหวัดอางทองโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ไมมีโรงเรียนขนาดใหญ)  

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพการบริหารงานวิชาการ จำนวน 12 ดาน ประกอบดวย 1) การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื ่อ นว ัตกรรมและเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา 6) การนิเทศการศึกษา 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ก: 33)   

4. เคร่ืองมือการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีตอแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนใน

กลุมมัธยมศึกษาอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ใน 6 ดาน รวมท้ังหมด 30 ขอ  

 5. สถิติในการวิจัย 

5.1 สถิติท่ีใชหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

  5.1.1 สถิติหาความเท่ียงเชิงเน้ือหาโดยหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค IOC 

(Index of item objective congruence) 

  5.1.2 หาคาความเชื ่อมั ่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

5.2 สถิติพื้นฐาน ไดแก ความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (Mean; X ) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.)   

5.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Anova) 

การทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scffe’s Method) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตการวิจัยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและรูปแบบขององคกรท่ีศึกษา โดย

นำครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำนวน 

772 คน และขอบขายงานวิชาการ จำนวน 6 ดาน ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การนิเทศการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ก: 33) จากขอมูล

ดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนำมาประยุกตสรางเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย (Framework) ดังรายละเอียดในแผนภูมิท่ี ได

ดังน้ี 
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     ตัวแปรตน (X)       ตัวแปรตาม (Y)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

1. เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ดานตางๆ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ที่ปฏิบัติ

หนาท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกัน โดยจำแนกรายดาน สรุปไดวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขนาด

ใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยสูง

ท่ีสุดเทากัน ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ดานการวิจัย

เพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง มีคาเฉลี ่ยสูงที ่สุด ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และดานการนิเทศการศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

2. สรุปผลการวิเคราะหความแปรปรวนของความคิดเห็นตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาดานตางๆ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 5 พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู เทานั้นที่ความคิดเห็นตอการ

บริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ท่ีปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนขนาดตางๆ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และดานการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดเทากัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาดาน

ตางๆ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 อยูในระดับมาก

ขึ้นไปทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ โสภา วงษนาคเพ็ชร (2554: 131–132) ท่ีไดศึกษาเรื่อง การบริหารงาน

วิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

การศึกษาของ กุลฑรี พิกุลแกม (2551: 104-405) ที่ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนใน

สถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 การศึกษาของ อรชนก รวมสันเทียะ (2558: 

256) ที่ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการโดยใชหลักธรรมาภิบาล ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณภาพการบริหารงาน

วิชาการ 

1. การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 

4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 

6. การนิเทศการศึกษา 

ขนาดของโรงเรียน 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก 

2. โรงเรียนกลาง 

3. โรงเรียนใหญพิเศษ 
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และการศึกษาของ ประวิทย มั่นปาน (2560: 26) ที่ไดศึกษาเรื่อง บทบาทของผูบริหารกับการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี  

2. เมื่อจำแนกรายดานของความคิดเห็นตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 พบวา ดานท่ีสูงท่ีสุด คือ 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง รองลงมา คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ของโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ สวนดานท่ีต่ำท่ีสุด คือ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน

ขนาดเล็ก และดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเฉพาะคาเฉลี่ยทั้ง 3 ขนาดโรงเรียน ดาน

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคาต่ำท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อรชนก รวมสันเทียะ (2558: 256) ท่ีได

ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการโดยใชหลักธรรมาภิบาล ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

3. เมื่อพิจารณาความคิดเห็นตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาดานตางๆ 

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ตามขนาดของโรงเรียน

แลว ผลการศึกษาพบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีความแตกตางกัน

ตามขนาดของเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ย

สูงที่สุด รองลงมาเปนโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามลำดับ ซึ่งกรณีนี้ผูบริหารของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จะตองตระหนักวา ขนาดของโรงเรียนมีผลตอความคิดเห็นตอการบริหารคุณภาพการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาดานตางๆ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉพาะจะตองใหความสำคัญกับการบริหาร

คุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

มากเปนพิเศษ ในขณะที่ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู แมวาขนาดของโรงเรียนจะสงผลใหความคิดเห็นตอการ

บริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาดานตางๆ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 แตกตางกัน แตดานนี้มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด จะมีเพียง

โรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ซึ่งผูบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จะตองให

ความสำคัญกับการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

ของโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มากเปนพิเศษ เชนกัน 

4. สวนอีกสามดาน คือ ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และดานการนิเทศการศึกษา แมผลการผลการวิเคราะห

ความแปรปรวนของความคิดเห็นตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาดานตางๆ ของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จะพบวา ขนาดของโรงเรียน

ไมไดทำใหคาเฉลี่ยของความคิดเห็นตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาแตละดาน

ตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แตก็นาจะมีการศึกษาปจจัยอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากปจจัยขนาดของโรงเรียน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใชประโยชน 

สำหรับผูบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

1. ควรเตรียมการและ/หรือเตรียมแผนกลยุทธเก่ียวกับบุคคลผูท่ีจะมาเปนผูบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีใหมุง

ความสำคัญกับการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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2. ควรสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหกับผูบริหารสถานศึกษา 

โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 

สำหรับผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กควรหาโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการบริหารคุณภาพการบริหารงาน

วิชาการของตนเอง โดยเฉพาะดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดาน

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหกับผูบริหารสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยตอไป 

1. ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นที่สงผลตอการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากปจจัยขนาดของโรงเรียน 

2. ควรมีการศึกษาแนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารคุณภาพการบริหารงานวิชาการ ดานการ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ใหกับผูบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 

โรงเรียน จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอ

คุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรประกอบดวยครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียนขนาดใหญ จังหวัดลพบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำนวน 191 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ข้ัน ไดแก (1) ศึกษาปญหาการวิจัย (2) 

การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลไดแก คารอยละ (Percentage) คาตัวกลางเลขคณิต (Mean) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบ

สมมติฐานโดยการทดสอบคาทีแบบ Independent t-Test ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงาน

วิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบวา โดยรวม

และรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (2) ครูท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 

โรงเรียน จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมไมแตกตางกัน (3) ครูท่ีมีอายุแตกตาง

กันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียนขนาดใหญ จังหวัดลพบุรีในภาพรวมไม

แตกตางกัน (4) ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน 

จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมไมแตกตางกัน  

คำสำคัญ: คุณภาพงานวิชาการ ความคิดเห็นของคร ู

ABSTRACT  

 The objectives of this research were: (1) to study the quality of academic administration for 

large size school in lopburi under the secondary education service area office 5 (2) to compare teachers' 

opinions on the academic quality of 4 large schools in Lopburi province under the secondary education 

service area office 5 by gender, age and level of education. 

 This research was a survey research. The population, totaling 191 persons, included teachers in 

large size school in lopburi under the secondary education service area office 5 persons, obtained via 

stratified random sampling technique comprised of teachers in secondary school. Research procedure 

consist of 4 steps: (1) study research problems (2) research design (3) data collection and analysis data 
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(4) research paper writing. The instrument was a 5 rating scales questionnaire. The statistics used for 

data analysis were: Percentage, Mean, Standard Deviation and hypothesis testing by Independent t-Test. 

 Major Finding: (1) the level of opinion of teachers on the academic quality of the 4 large schools 

in Lopburi province under the secondary education service area office 5 showed that overall and the 

average is high, (2) teachers with different genders had opinions on academic work quality of 4 large 

schools in Lopburi Province the secondary education service area office 5 in general, there were no 

differences. (3) teachers with different ages had opinions on academic work quality of 4 large schools 

in Lopburi Province the secondary education service area office 5 in general, there were no differences. 

(4) teachers with different educational levels had opinions on academic work quality of 4 large schools 

in Lopburi Province the secondary education service area office 5 in general, there were no differences. 

Keywords: Academic quality, Opinions of teachers 

 

บทนำ  

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่มีเจตนารมณที่ตองการเนนย้ำวาการจัดการศึกษาตอง

เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขโดยมีหลักในการจัดการศึกษาใหยึดหลักการใหสังคม

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน ทองถ่ิน 

เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนและจากหมวด 2 สิทธิและ

หนาที่ทางการศึกษา บิดามารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลในความดูแลไดรับการศึกษาทั้งภาคบังคับ 

และนอกเหนือจากภาคบังคับตามความพรอมของครอบครัว แนวการจัดการศึกษา ตองยึดหลักวาผูเรียนมีความสำคัญ

ท่ีสุด ผูเรียนทุกคนสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองได ดังน้ันกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสรมิใหผูเรียน ไดพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาตองเนนท้ังความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรูในเรื่องสาระความรู 

ใหบูรณาการความรูและทักษะดานตางๆ ใหเหมาะสม ตองมีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง ผสมผสานสาระ

ความรูดานตางๆ อยางสมดุล และปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกวิชา นอกจากนั้น ในการ

จัดกระบวนการเรียนรูยังตองสงเสริมใหผูสอน จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ผูสอนและผูเรียนอาจ

เรียนรูไปพรอมกันจากสื่อและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสาน

ความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน รวมทั้งสงเสริมการดำเนินงาน และการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหสามารถผลิต

นักเรียนท่ีจบการศึกษาใหตรงตามความตองการครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ อีกท้ังสถานศึกษามีความจำเปน

ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึงตองมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน จาก

บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน เอกชน สถาบันสังคม (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: หนา 14-15) 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดลพบุรี มีโรงเรียนจำนวน 25 โรงเรียน เปนโรงเรียน

ขนาดใหญพิเศษ 2 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 8 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 11 

โรงเรียน โดยทุกโรงเรียนไดใหความสำคัญในการดำเนินการแกปญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพการเรียน
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การสอน เพ่ือใหผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีศักยภาพสงูสูมาตรฐานสากล และทัดเทียมนานาชาติ โดยเฉพาะการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O - NET) จากผลการสอบ O – NET ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยในปการศึกษา 2561-2562 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสวนใหญมีคาเฉลีย่

ต่ำกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ ซึ่งปญหาดังกลาวฝายวิชาการโรงเรียน ไดจัดทำโครงการสงเสริมศักยภาพการเรียนรู 8 กลุม

สาระ บรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนท้ัง 8 กลุมสาระ เพ่ือคาดวาจะนำไปสูผลสัมฤทธ์ิ

ที่สูงขึ้น ในปการศึกษา 2563 ตอไป การดำเนินงานตามโครงการดังกลาวมีกิจกรรม ทั้งทางดานครูโดยสงครูเขาอบรม

หลักสูตร การสรางสื่อนวัตกรรม และการวัดผลประเมินผล ในดานผูปกครองและชุมชน ไดขอความรวมมือในการ

สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอน สวนในดานนักเรียนไดมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ในกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู เพ่ือสนองความตองการของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ 

 จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปการศึกษา 2561-2562 ในกลุมสาระหลัก จะพบวา ไมสูงเทาท่ีควร อาจเกิดจาก

สาเหตุหลายประการและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ก็เปนสาเหตุหนึ่งซึ่งควรพิจารณา รวมทั้งงานวิชาการ

โรงเรียนยังมีพื้นที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น ซึ่งจากการสัมภาษณบุคลากรทางการศึกษาในเบื้องตน ทำให

ผูวิจัยทราบวาการพัฒนาและปรับปรุงทางดานการบริหารวิชาการจะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระ

การเรียนรูทีด่ีข้ึน ควรดำเนินการใน 6 ดาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) 

การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาแหลงเรียนรู ฉะนั้น การวิจัยครัง้นี้ เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ ของโรงเรียน

ขนาดใหญในจังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เพ่ือใหมีคุณภาพสูงข้ึนตามความตองการ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน จังหวัดลพบุรี 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน จังหวัดลพบุรี 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ครูในกลุมโรงเรียนขนาดใหญ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ที่มีเพศ

แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน 

 2. ครูในกลุมโรงเรียนขนาดใหญ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ที่มีอายุ

แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน 

 3. ครูในกลุมโรงเรียนขนาดใหญ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ท่ีมีระดับ

การศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน 
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การดำเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตเนื้อหา 

  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุม

โรงเรียนขนาดใหญ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ปการศึกษา 2563 จากการ

สัมภาษณบุคลากรทางการศึกษาในเบื้องตน ทำใหผูวิจัยทราบวาการพัฒนาและปรับปรุงทางดานการบริหารวิชาการจะ

ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูที่ดีขึ้น ควรดำเนินการใน 6 ดาน คือ 1) การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู  

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียนขนาดใหญ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ไดแก โรงเรียนพระนารายณ จำนวน 121 คน โรงเรียนบานหมี่วิทยา จำนวน 87 คน 

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จำนวน 86 คน และโรงเรียนพัฒนานิคม จำนวน 74 คน รวมท้ังหมด 368 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียนขนาดใหญ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำนวน 368 คน จากนั้นทำกำหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยดวยการเปดตาราง

สำเร็จรูป Krejcie & Morgen จำนวน 191 คน โดยวิธีการสุมแบบ ช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 

3. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก สถานภาพของครู จำแนกออกเปน 

  1) เพศของครู ประกอบดวย (1) เพศชาย (2) เพศหญิง 

  2) อายุของครู ประกอบดวย (1) อายุต่ำกวา 40 ป (2) อายุตั้งแต 40 ปข้ึนไป 

  3) ระดับการศึกษาของครู ประกอบดวย (1) ปริญญาตรี (2) สูงกวาปริญญาตรี 

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการ จำนวน 6 

ดาน ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และ

เทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) 

การพัฒนาแหลงเรียนรู 

 4. เคร่ืองมือการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุม

โรงเรียนขนาดใหญ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ใน 6 ดาน รวมท้ังหมด 30 ขอ  

 5. สถิติในการวิจัย 

5.1 สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

  5.1.1 การหาความเที ่ยงตรงของแบบสอบถาม ใชด ัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับ

วัตถุประสงค (Index of item Objective Congruence: IOC) 

  5.1.2 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Conbach’s 

Alpha Coeffcient) 

5.2 สถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

คารอยละ (Percentage) 
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5.3 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาทีแบบ Independent t-test  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตการวิจัยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและรูปแบบขององคกรท่ีศึกษา โดย

นำกลุมตัวอยางครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียนขนาดใหญ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

จำนวน 191 คน และขอบขายงานวิชาการ จำนวน 6 ดาน ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การ

พัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาแหลงเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ,2546 ก: 33) 

สามารถเขียนกรอบความคิดในการวิจัยไดดังน้ี 

  ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบความคิดในการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 1. ระดับความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน จังหวัดลพบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบวา โดยรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 2. ครูท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน จังหวัดลพบุรี 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมไมแตกตางกัน  

3. ครูท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียนขนาด

ใหญ 4 โรงเรียน จงัหวัดลพบุรีในภาพรวมไมแตกตางกัน 

4. ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน 

จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมไมแตกตางกัน  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน จังหวัดลพบุรี 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี 

สถานภาพของคร ู

1) เพศของครู ประกอบดวย 

(1) เพศชาย 

(2) เพศหญิง 

2) อายขุองครูประกอบดวย 

(1) อายุต่ำกวา 40 ป 

(2) อายุต้ังแต 40 ปขึ้นไป 

3) ระดับการศึกษาของครู ประกอบดวย 

(1) ปริญญาตรี 

(2) สูงกวาปริญญาตรี 

ความคิดเห็นของครูตอคุณภาพงานวชิาการ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 

4. การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 



246 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 1 January - June 2021 

1. ระดับความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน จงัหวัดลพบุรี สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยรวม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เนื่องจากครูไดรับการพัฒนา

ทางดานวิชาการอยางสม่ำเสมอ จากการประชุม การศึกษาดูงาน การอบรมทางดานงานวิชาการ รวมถึง โรงเรียนมีการ

สงเสริมใหครูไดมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือออกแบบหนวยการเรียนรู จัดทำแผนการเรียนรูและจัดกระบวนการ

เรียนการสอนตามหนวยสาระการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน เพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรูและจัดเนื้อหาสาระ จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจของผูเรียน ฝกทักษะความคิด 

การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใชความรู มีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเปนสิ่งที่สำคัญทีสุดในการจัดประสบการณการเรียนรูใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรู โดยจัดเน้ือหากิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การ

จัดการ การเผชิญสถานการณ ครูตองเนนการจัดกระบวนการเรียนรูใหเหมาะตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

เพ่ือประสิทธิภาพในการพัฒนางานวิชาการ สอดคลองกับงานวิจัย กุลฑรี พิกุลแกม (2551: 104-405) ไดทำการวิจัยเรื่อง 

“การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม 

เขต 2” ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 2. ครูที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน จังหวัดลพบุรี 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของธมลวรรณ  

ภูผาพลอย (2559:บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในโรงเรียนวัด

ทุงครุ สำนักงานเขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอ

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดทุงครุ สำนักงานเขตทุงครุกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

 3. ครูท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุมโรงเรียนขนาด

ใหญ จังหวัดลพบุรีในภาพรวมไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ นราภรณ สุระ (2555) ศึกษาเรื่องความ

คิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ศรีษะเกษ เขต 2 อำเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พบวาครูที่มีเพศ อายุ ประสบการณสอนและตำแหนงหรือหนาท่ี

รับผิดชอบตางกนั มีความคิดเห็นตอการ บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

4. ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรงเรียน 

จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัย 

ธิดารัตน วรรณพันธ (2563: บทคัดยอ) ไดศึกษางานวิจัยความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบวาผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาจำแนกตามประสบการณทำงานและระดับการศึกษา พบวา

โดยรวมและทุกดานไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลการศึกษาไปใช 

 1. เปนขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน ในการบริหารงานดานวิชาการ และเปนขอมูลใหกับผูบริหารสถานศึกษา 

และบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานตอไป 

2. โรงเรียนควรใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการฝกอบรมดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

มีการติดตามงานวิจัยในช้ันเรียนของครู เพ่ือดูผลการดำเนินการแกไขปญหาในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน เพ่ือนำ

ความรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผูเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

3. โรงเรียนควรมีการติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน เพื่อดูกระบวนการเรียนรู การจัดการ

เรียนการสอน โดยมีการจัดทำแผนการเรียนรูมีการกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

4. โรงเรียนควรใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการฝกอบรมดานการผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

เพื ่อนำความรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผู เรียนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และควรมีการติดตาม

ประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหทันกับสถานการณปจจุบัน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 

 1. ควรศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับลักษณะของคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ของรัฐ และเอกชน สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะของคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียนของรัฐ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามเพศ ประสบการณทำงาน และระดับการศกึษา  

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบสำรวจ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือครูผูสอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน 728 คน และกำหนดกลุมตัวอยางจากตารางกำหนดขนาดตัวอยางของเครซี่

และมอรแกน ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 254 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามชนิดมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ ที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีและการทดสอบคาเอฟ ผลการวิจัย พบวา (1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไป

หานอย ไดแก ดานการประเมินผลการเรียน รองลงมาคือดานการบริหารหลักสูตร ดานการวิจัยและการพัฒนา ดานการ

นิเทศภายในสถานศึกษา ตามลำดับ (2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามเพศ ประสบการณทำงาน และระดับการศึกษา พบวาไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: ( 1)  To examine academic administration of schools 

under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2, and ( 2)  To compare academic 

administration of schools under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2 as classified 

by gender, working experience and educational level.  

Research methodology was survey research. The populations studied were 728 teachers. 

The Krejcie and Morgan’s table of random number was used to determine the sample size; then 

stratified random sampling was employed and the study samples were 254 teachers who had worked 

in schools under the Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2. The research instrument 

was a questionnaire with a 5-point rating scale with a reliability of 0.91 The statistics used for analyzing 

the data were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 

The research results were revealed as follows: (1) Academic administration of schools under 

the Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2 in overall aspects at a high level. The 
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listed mean scores by descending order were development of the personnel, followed by 

assessment of learning, curriculum management, research and development and internal supervision. 

(2) The results of comparison of academic administration of schools under the Pathumthani Primary 

Educational Service Area Office 2 which classified by gender, working experience, and level of 

education were not different. 

Keywords: Primary Academic Administration 

 

บทนำ 

 การศึกษาเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งในการพัฒนาสิ่งตางๆ ในหลายดาน ไดแก การพัฒนาบุคคล การพัฒนาชุมชนสังคม 

และการพัฒนาประเทศชาติใหดีขึ้นเทียบเทากับนานาประเทศ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วา 

“การศึกษาเปนเครื่องมือที่สำคัญตอการพัฒนาความคิดความรู ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและคุณธรรมของบุคคล 

เพื่อใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศชาติก็ยอมทำไดโดยสะดวกราบรื่นไดผลที่แนนอนและ

รวดเร็ว” (กรมประชาสัมพันธ, 2562: 122) 

 โดยการศึกษานั้นมุงเนนการพัฒนาคน ใหเปนมนุษยที่สมบูรณพรอมทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณและ

จิตใจ เพ่ือใหปรับตัวอยูรวมกันในสังคมกับบุคคลอ่ืนได ดังท่ี ชนิตา รักษพลเมือง ไดอธิบายวาการศึกษาน้ันเปนผลรวมในเรื่อง

ของประสบการณทั้งหลาย ที่แตละบุคคลไดเรียนรู ซึ่งการศึกษาจะชวยใหทุกคนอยูในสังคมอยูรวมกันไดอยางมีความสุขมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งเปนกระบวนการสรางความเจริญเติบโตงอกงาม (Process of Growth) ดังน้ันการจะพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

จำเปนตองใหความสำคัญในดานการศึกษาเปนสิ่งแรก ดวยเหตุผลดานการพัฒนาบุคคลโดยการใหการศึกษาเปนพื้นฐาน

สำคัญสำหรับพัฒนาชุมชนดานอ่ืนๆ (ชนิตา รักษพลเมือง, 2562: 1) จึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีจะใหการศึกษาแกเยาวชนของ

ประเทศชาติ เพ่ือจะไดนำความรูไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และประเทศชาติตอไป 

 ดังนั้น คนจึงมีความสำคัญในการบริหารงานทุกอยาง แตเนื่องจากคนเปนผูที่มีความรูสึก มีความตองการ การที่จะ

ใหคนยอมทำงานอยางเต็มใจและเต็มกำลังน้ันจึงเปนหนาท่ีของผูบริหาร  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ไดกำหนดใหการจัด

การศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ดังนั้นจึงกลาวสไดวาโรงเรียนถือวาเปน

สถาบันหลักของทางการศึกษา มีหนาที่ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความพรอมในทุกๆ ดาน ใหผูเรียน

สามารถดำรงอยูในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได และสามารถนำความรูมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติ การบริหาร

โรงเรียนจึงมีความสำคัญมาก แตการจะบริหารโรงเรียนใหประสบความสำเร็จบรรลุเปาไดนั้น ตองไดรับความรวมมือจากทุก

ฝาย และทุกคนท่ีเก่ียวของ 

ผูวิจัยเปนครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงไดมีโอกาสพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานการทำงานวิชาการของโรงเรียน กับคณะครใูนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวา ในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 หลายๆโรงเรยีนน้ันมีปญหาในดานการทำงานวิชาการ ดานการบริหารวิชาการของโรงเรียนแตกตางกันออกไป 

เชนปญหาดานการจัดการเรียนการสอน ท่ีแตละโรงเรียนมีการจัดการแตกตางกัน ซึ่งสงผลใหผลสัมฤทธ์ิของแตละโรงเรียน มี

ความแตกตางกันอยางมาก ดังนั้นการจะบริหารจัดการการศึกษาใหประสบความสำเร็จ ผูบริหารสถานศึกษา จำเปนตองให

ความสำคัญตอครูตอการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียน 
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 จากสภาพปญหาท่ีกลาวมาในขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และนำผลมาเปรียบเทียบกับการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยจำแนกตามเพศ อายุ ประสบการณในการ

ทำงาน และระดับการศึกษา เปนขอมูลพ้ืนฐาน เปนแนวทางใหกับผูบริหารและครูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามเพศ ประสบการณการทำงาน และระดับการศึกษา  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 โดยเลือกศึกษาการบริหารงานวิชาการใน 4 ดาน จำแนกเปน 1) การบริหารหลักสูตร 2) การประเมินผล

การเรียน 3) การนิเทศภายในสถานศึกษา 4) การวิจัยและการพัฒนา  

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั ้งนี ้ ไดแก ครูที ่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่เปดสอนในระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครบทุกระดับชั้น รวม

ท้ังสิ้น 728 คน 

2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั ้งนี้ ไดแก ครูที ่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่เปดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครบทุกระดับช้ัน 

จำนวนทั้งสิ้น 254 คน ซึ่งไดมาโดยการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางกำหนดของ Krejcie and Morgan (1970: 

608) และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) 

3. ขอบเขตดานตัวแปร  

3.1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 ในปการศึกษา 2563 ประกอบดวย 

1) เพศ จำแนกเปน 

(1) ชาย 

(2) หญิง 

2) ประสบการณในการปฏิบัติงาน จำแนกเปน 

(1) นอยกวา 10 ป 

(2) 10 - 15 ป 

(3) มากกวา 15 ปข้ึนไป 

3) ระดับการศึกษา จำแนกเปน 

(1) ปริญญาตรี 



251 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 

(2) สูงกวาปริญญาตรี 

3.2 ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานวิชาการใน 4 ดาน จำแนกเปน 

1) การบริหารหลักสตูร  

2) การประเมินผลการเรียน 

3) การนิเทศภายในสถานศึกษา 

4) การวิจัยและการพัฒนา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และนำมากำหนดเปนตัวแปรในการวิจัย โดยผูวิจัยสามารถสรุป

ออกมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพท่ี 1.1 ดังน้ี 

 

 ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี: 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปเปนขอๆ ไดดังน้ี 

 1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางเปนครูจำนวน 254 คน เปนเพศชายจำนวน 84 คน คิดเปน

รอยละ 33.1 สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 170.คน คิดเปนรอยละ 66.9 มีประสบการณในการปฏิบัติงานนอยกวา 10 

ป จำนวน 100 คน คิดเปนรอยละ 39.4 มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 10-15 ป จำนวน 99 คน คิดเปนรอยละ 39.0 

มีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 15 ปขึ้นไป จำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 21.6 การศึกษาระดับปริญญาตรี 

จำนวน 166 คน คิดเปนรอยละ 65.4 และการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 88.คน คิดเปนรอยละ 34.6 ตามลำดับ 

 2. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อยูใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยสามารถเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  

- ชาย 

- หญิง 

2. ประสบการณการทำงาน 

- นอยกวา 10 ป 

- 10 - 15 ป 

- มากกวา 15 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

- ปริญญาตร ี

- สูงกวาปริญญาตร ี

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  

ใน 4 ดาน  

1) การบริหารหลักสตูร  

2) การประเมินผลการเรียน 

3) การนิเทศภายในสถานศึกษา  

4) การวิจัยและการพัฒนา 
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ไดดังนี ้ ดานการประเมินผลการเรียน ดานการบริหารหลักสูตร ดานการวิจัยและการพัฒนา ดานการนิเทศภายใน

สถานศึกษา ตามลำดับ ดังน้ี 

2.1 ดานการประเมินผลการเรียน ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สูงที ่สุดในเรื่องการวัดและ

ประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงเปนรายบุคคล รองลงมาในเรื่องการรายงานผลการเรียนของผูเรียนใหผูปกครองทราบ

อยางรวดเร็วและทั่วถึง และนอยที่สุดในเรื่องการใหครูจัดทำหลักฐานการวัดและประเมินผล และบันทึกการเรียนอยาง

ชัดเจน  

2.2 ดานการบริหารหลักสูตร ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับการบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สูงที ่ส ุดในเรื ่องการวิเคราะห

สภาพแวดลอมของโรงเรียนเพื่อกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการมีสวนรวมจากทุก

ฝาย รองลงมาในเรื่องการกำหนดแนวการจัดประสบการณเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาใหแกผูเรียน และนอยที่สุดใน

เรื่องการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนใหมีความสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

2.3 ดานการวิจัยและการพัฒนา ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2สูงที่สุดในเรื่องการจัดหาหนังสือ

และเอกสารตางๆ ใหครูไดศึกษาคนควาอางอิงเพื่อพัฒนางานวิจัยอยางเพียงพอ รองลงมาในเรื่องสงเสริมใหครูเผยแพร

ผลงานการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือใหเกิดความภาค ภูมิใจ และนอยท่ีสุดในเรื่องการกำหนดแนวทางการจัดทำ และติดตามการ

จัดทำวิจัยในช้ันเรียนอยางเปนระบบ 

2.4 ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สูงที่สุดในเรื่องการการจัดนิเทศ

ภายในโรงเรียน รองลงมาในเรื่องการนำผลการประเมินการนิเทศมาแจงใหครูทราบเพ่ือสรางขวัญกำลังใจหรือมาปรับปรุง

พัฒนา และนอยท่ีสุดในเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตามผลการนิเทศอยางตอเน่ือง  

3. ครูที่มี เพศ ประสบการณในการทำงาน และระดับการศึกษา ที่แตกตางกันของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ท้ังโดยภาพรวมในแตละดาน ไมมีความแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื่องการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 

2 พบวา ประเด็นท่ีนาสนใจควรนำอภิปรายผล ดังน้ี 

 1. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เน่ืองมาจากงานวิชาการเปนงานท่ีตองพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา และครูในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จังหวัดปทุมธานี ไดรับการพัฒนาดานการจัดการเรียน

การสอน จากการอบรมตางๆ โดยการจัดการเรียนการสอนที่สามารถนำไปใชใหเกิด ผลกับนักเรียนไดจริง ซึ่งอภิปรายใน

แตละดานไดดังน้ี 
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ดานท่ี 1 การบริหารหลักสูตร พบวา การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวาระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

สูงที่สุดในเรื่องมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียนเพื่อกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึง

ประสงค โดยการมีสวนรวมจากทุกฝาย สอดคลองกับการบริหารงานวิชาการท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 33) ไดสรุปไว

วา งานวิชาการเปนงานบริหารหลักของโรงเรียน เปรียบเหมือนหัวใจของโรงเรียน มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนม

น้ันจะพิจารณาจากผลงานดานวิชาการเปนสำคัญ เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวของกับการทำหลักสูตร การจัดการเรียนการ

สอนเพื่อพัฒนาและเพิ่มสติปญญา ความรูความสามารถของนักเรียน การบริหารงานวิชาการจึงเปนงานที่สำคัญสำหรับ

ผูบริหารโรงเรียนที่จะตองใหความสนใจและใชเวลาในการบริหารใหมากกวางานอื่นๆ และยังสอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลาง ทั้งนี้เพราะทุกสถานศึกษาตองจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน ให

เปนไปตามแนวการจัดทำตามหลักสูตรการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ดานท่ี 2 การประเมินผลการเรยีน พบวา การบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 สูงที่สุดในเรื่องการใหครูวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงเปนรายบุคคล ทั้งนี้เพราะการวัดและประเมินผล

ของผูเรียนตามสภาพจริงนั ้น เปนการปฏิบัติงานที่สำคัญของครู เปนภารกิจของครูที ่ตองดำเนินการเพื่อแสดงถึง

ความกาวหนาครูผูเรียน  

ดานที่ 3 การนิเทศภายในสถานศึกษา พบวา การบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 สูงท่ีสุดในเรื่องมีการการจัดนิเทศภายในโรงเรียน ท้ังน้ีเปนเพราะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนน้ันมี

ความสำคัญอยางยิ่ง เปนตัวบงชี้ในคุณภาพของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เปนการพัฒนาคุณภาพ

ของผูเรียนโดยมีการกำหนดการนิเทศที่มีหลักการเปนสำคัญ ซึ่งสอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2556) ในดานการ

นิเทศการศึกษา ไดกลาววา การจัดระบบนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษาและการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยการ

นิเทศในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม ประเมินผลการจัดระบบกระบวน การนิเทศในสถานศึกษา มีการประสานงาน

กับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการ

จัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน  

ดานท่ี 4 การวิจัยและการพัฒนา พบวา การบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 สูงที่สุดในเรื่องมีการจัดหาหนังสือและเอกสารตางๆ ใหครูไดศึกษาคนควาอางอิงเพื่อพัฒนางานวิจัยอยางเพียงพอ 

ทั้งนี้เปนเพราะสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไดมีการกำหนดและให

ความสำคัญการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปนการแกไขปญหาของผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2556) ไดใหความหมายไววา

การบริหารงานวิชาการคือการบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียน

การสอนใหเกิดผลดี และมีประสิทธิภาพสูงสุดใหกับนักเรียน  

2. จากผลการเปรียบเทียบของครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามเพศ พบวา โดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันในทุกดาน ซึ ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ สายหยุด ประกิคะ (2562) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาสภาและความตองการมีสวนรวมในการบริหารงาน

วิชาการของครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบวา ผลการ

เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ จำแนกตามเพศ พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน รวมไปถึงการศึกษาของ 
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สมชาย คำปลิว (2549: 69-74) ท่ีศึกษาเรื่องการศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ระดับมัธยมศึกษาอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษพบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดานและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการแนะแนวการศึกษาผูบริหารมีบทบาท

สูงสุด และรองลงมาคือการนิเทศการศึกษาโดยครูผูสอนท่ีมี เพศ อายุ และประสบการณในการสอนตางกัน มีความคิดเห็น

ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน 

3. ผลจากการเปรียบเทียบของครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามประสบการณในการทำงาน พบวา โดยภาพรวมครูที่มีประสบการณในการ

ทำงานแตกตางกัน มีการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุวรา บัวทอง (2556) ท่ีศึกษา

เรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศกึษา เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน รวมถึง

การศึกษาของคำแพง พิมสาร (2555) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร ตามทัศนะของครูผูสอนใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย ผลการศึกษาพบวา ครูผูสอนท่ีสอนท่ี

มีเพศ อายุและประสบการณในการทำงานตางกันมีทัศนคติตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาไมแตกตางกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ซึ ่งแสดงใหเห็นวาการบริหารงานวิชาการนั้นเปนการ

บริหารงานที่ตองมีระบบ โครงสราง มีเปาหมายในการบริหารงานที่ชัดเจนและคลอบคลุม ตองไมมีการเปลี่ยนแปลง

บอยครั้ง ครูบุคลากรที่มีประสบการณทั้งมากและนอยตางก็ตองไดรับมอบหมายงานในสวนของตนเองในลักษณะท่ี

คลายคลึงกัน แตอยูภายใตการทำงานในโครงสรางเดียวกัน เพ่ือใหสถานศึกษาไดสามารถพัฒนาผูเรยีนใหเต็มศักยภาพ ทำ

ใหพบวา ไมแตกตางกัน 

4. ผลจากการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

จำแนกตามระดับการศึกษา พบวา โดยภาพรวมพบวาครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการบริหารงานวิชาการไม

แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กมล ภูประเสริฐ (2557: 6) ไดกลาวไววา การบริหารงานวิชาการหมายถึง การ

บริหารท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาผูเรียนให

มีคุณภาพที่คาดหวังประกอบดวยงานหลายๆ ดาน ไดแก งานเกี่ยวกับหลักสูตร แนวความคิดในการปฏิรูปทางการศึกษา

สถานศึกษาจะตองนำหลัก สูตรแกนกลางมาจัดเปนหลักสูตรสถานศึกษารวมกับสาระการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินโดย

มีสถาน ศึกษาเปนผูกำหนดขึ้น ดังนั้น ระดับการศึกษาหรือประสบการณในการทำงานที่มากหรือนอยของครูผูสอนตางก็

สามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของสถานศึกษาไดโดยไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

1. ผูบริหารควรทำการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันจัดทำแผนการเรียนรูท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรู

ทุกกลุมสาระ สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง และผูบริหารควรจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนใหมีความสอดคลองกับความ

ตองการของทองถ่ิน 

2. ผูบริหารควรจัดครูเขาสอนระดับตางๆ โดยคำนึงถึงความรูความสามารถของครูเปนหลัก 

3. ผูบริหารควรใหครูจัดทำหลักฐานการวัดและประเมินผล และบันทึกการเรียนอยางชัดเจน 

4. ผูบริหารควรแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตามผลการนิเทศอยางตอเน่ือง 

5. ผูบริหารควรมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญมาใหความรู 

6. ผูบริหารควรกำหนดแนวทางการจัดทำ และติดตามการจัดทำวิจัยในช้ันเรียนอยางเปนระบบ 

7. ผูบริหารควรใหความรูครูเก่ียวกับการจัดทำโครงการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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8. สถานศึกษาควรจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหทันสมัยอยูเสมอ 

9. ผูบริหารควรทำการวิเคราะหขอมูล สรุปผลจัดทำรายงานเผยแพรตอสาธารณชนหรือหนวยงานตนสังกัด 

ขอเสนอแนะสำหรับทำวิจัยคร้ังตอไป 

ทำการศึกษาการบริหารงานวิชาการในงานท้ัง 8 ดาน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จำนวน 2,025 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูจำนวน 327 คน ที่ไดมาดวย

วิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการ

ทดสอบคาที  

 ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับความคิดเห็นของครูผู สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ท่ีมีตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรยีน ท้ังโดยภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูพบวา ครูชายกับครูหญิงมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารระบบ

สารสนเทศของโรงเรียนโดยภาพรวมไมแตกตางกัน, ครูที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารระบบ

สารสนเทศของโรงเรียนไมแตกตางกัน และครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหาร

ระบบสารสนเทศของโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสำคัญ .05  

คำสำคัญ: การบริหารระบบสารสนเทศ ความคิดเห็นของครู  

 

ABSTRACT  

The objectives of this research were: (1 )  To study teachers’ opinions towards the stage of information 

technology system management of schools under the office of Kamphaeng Phet Primary Educational 

Service Area 2, and (2) To compare towards state of information technology system management of 

schools under the office of Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area 2. 

 The research methodology was a survey research. The population consisted of 2, 025 teachers 

of schools under the office of Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area 2, The sample consisted 

of teachers in schools under the office of Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area 2, totally 

327 people, by using stratified random sampling. The instrument used for data collection was a five 
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rating scale questionnaire. The statistics used in this study were: percentage, mean, Standard Deviation 

and Hypothesis Testing using independent t-test. 

 The result of the research found that: (1) Teachers’ opinions towards the stage of information 

technology system management of schools under the office of Kamphaeng Phet Primary Educational 

Service Area 2 were at high level in overall and each aspects. (2) The results of hypothesis testing showed 

that male and female teachers had no different opinions toward information technology system 

management of schools. Teachers with different age group had no different opinions toward information 

technology system management of school. Teachers with different educational levels had different 

opinions toward information technology system management of school at .05 statistical significant. 

Keywords: Information Technology System Management, Teachers’ Opinions 

 

บทนำ 

ยุคปจจุบันเปนโลกแหงเทคโนโลยี และการสื่อสารท่ีไรพรมแดน ระบบการศึกษาจึงตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อใหสามารถรับมือกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ในการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเตรียมเยาวชนให

สามารถกาวเขาสูโลกอนาคตที่เปนโลก ในยุคโลกาวิวัฒนไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษายุคใหมจึงควรเริ่มหันกลับมา

ทบทวนตัวเอง และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวเอง อยางนอยที่สุด 3 สิ่ง คือ เนื้อหา สื่อ และวิธีการจัดการเรียนรู 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

ในบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกลาวถึงหนาที่ของรัฐ โดยรัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับ

การศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตอง

ดำเนินใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมี

ความรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ี

ดำเนินการ กำกับ สงเสริม และสนับสนุน ใหจัดการศึกษา ดังกลาว มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล (รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช, 2560) 

ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น กำหนดใหใช ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนในทองถ่ิน “สงเสริมใหประชาชนใชประโยชนจากสารสนเทศท่ีเหมาะสม เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดรับทราบและ

สามารถเขาถึงขอมูลและการบริการการศึกษา สาธารณสุข การบริการดานรักษาความปลอดภัย การคมนาคม และ

สันทนาการอยางทั่วถึง รวดเร็ว และทันการ”เปาหมายคือใหมีการนำ ICT มาใชประโยชนในกรพัฒนาดานสังคม เชน

สาธารณสุข การศึกษา และการเรียนรูของประชาชน ครูและนักเรียนในทองถิ่นสามารถเขาถึงและใช ICT เพื่อเปน

ประโยชนในการศึกษาคนควาความรู มีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแกประชาชนในทองถิ่น อีกทั้งยังมีแผนพัฒนา

ความรูใหบุคลากร ทั้งในระดับผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน เจาหนาที่ผูดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประชาชนใน

ทองถิ่น ใหมีความรูความเขาใจ สามรถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา”(แผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถ่ิน, 2553 ) 

การปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ไดเนนเปาหมายหลัก 3 ประการ คือ เรื่องคุณภาพการศึกษา 

โอกาสทางการศึกษาและการมีสวนรวม โดยใหความสำคัญกับคุณภาพครู เพราะครูเปนปจจัยสำคัญไปสูคุณภาพของ

ผูเรียน คุณภาพของครูจะสงผลใหผูเรียนมีความรูเกง มีคุณธรรม ตระหนักถึงความเปนไทย ขณะเดียวกันจะใหทุกคน

เขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เปดโอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาและผลักดันการศึกษา การเรียนรูไปจนตลอด
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ชีวิต ซึ่งจะสงผลถึงความสามารถในการแขงขันของประชาชนในประเทศใหเพิ่มขึ้นดวย โดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูป ใน 4 

ดาน คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม การพัฒนาครูยุคใหม การพัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหมและการ

พัฒนาการบริหารจัดการใหม  

การกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีนำไปสูการเปนสังคมดิจิทัลทำใหเกิดยุคอินเทอรเน็ตในทุกสิ่งทุกอยางเน่ืองจากการ

พัฒนาอุปกรณตาง ๆ อีกทั้งโปรแกรมและการใชรวมกับเครื ่องคอมพิวเตอรและสามารถเคลื่อนที่ไปพรอมกับคนได

ตลอดเวลาและสามารถประมวลขอมูลและแสดงผลขอมูลไดอยางรวดเร็วสงผลใหคนสามารถเขาถึงขอมูลและองคความรู

ไดอยางไรขีดจำกัด เทคโนโลยีดิจิทัลยังทำใหสามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินไดอยางสะดวกรวดเรว็ยิ่งข้ึนจึงทำใหตลาด

ทางการเงินของโลกมีความเช่ือมโยงกันมากข้ึนซึ่งประเทศไทยไดใหความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยไดมีการ

ผลักดันนโยบายการปรับเปลี่ยนประเทศใหกาวสู Thailand 4.0 ท่ีเนนขับเคลื่อนการพัฒนา ในทุกภาคสวนดวยนวัตกรรม

และความคิดสรางสรรคมีการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศใหท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพสงเสริมการ

ใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ  

จากการเก็บขอมูลทำใหผูวิจัยทราบวาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 

เขต 2 มีสภาพการใชระบบสารสนเทศของโรงเรียนซึ่งอยูในเกณฑที่ยังไมนาพอใจ เชน บุคลากรของโรงเรียนขาดความรู

เรื่องสารสนเทศ ไมมีประสบการณ และยังไมเห็นความสำคัญท่ีจะใชประโยชนจากขอมูลและระบบสารสนเทศจากปญหา

ดังกลาวขางตน นับวาเปนปญหาท่ีตองไดรับการแกไขโดยเรงดวน เพราะจะเปนผลกระทบตอการบริหารระบบสารสนเทศ

โรงเรียน ผู ศึกษาจึงมีความสนใจ เรื ่อง ปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เพราะระบบสารสนเทศโรงเรียน เปนสิ ่งจำเปนอยางยิ ่งในการบริหาร

สถานศึกษาท้ังภายในและภายนอก 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ในการศึกษาเรื ่อง สภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ซึ่งมีโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 182 แหง มีจำนวนครู 2,025 คน โดยศึกษาสภาพการ

บริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน ใน 6 ดาน ไดแก 1.การเก็บรวบรวมขอมูล 2.การตรวจสอบขอมูล 3.การประมวลผล

ขอมูล 4.การจัดเก็บขอมูล 5.การวิเคราะหขอมูล 6.การนำขอมูลไปใช (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ 

2545) 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 จำนวน 2,025 คน 
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2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 ที่สุมมาเปนตัวอยาง กำหนดขนาดตัวอยางโดยใชตาราง ของเครซี่และมอแกน (Krejcie & Morgan, 

1970) ท่ีประชากรจำนวน 2,025 คน ไดจำนวนตัวอยาง 327 คน  

3. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

3.1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพสวนบุคคลจำแนกเปน 

3.1.1 เพศ ไดแก ชาย และหญิง  

3.1.2 อายุ ไดแก 20-40 ป และตั้งแต 41 ปข้ึนไป 

3.1.3 ระดับการศึกษา ไดแก ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 

3.2 ตัวแปรตาม คือ สภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ใน 6 ดาน ไดแก 1) การเก็บรวบรวมขอมูล 2) การตรวจสอบขอมูล 3) การประมวลผล

ขอมูล 4) การจัดเก็บขอมูล 5) การวิเคราะหขอมูล 6) การนำขอมูลไปใช (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ, 2545) 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การศึกษา เรื ่อง สภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ครั้งนี้ ผูศึกษาไดอาศัยแนวคิด (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 

2545) ใน 6 ดาน ไดแก 1) การเก็บรวบรวมขอมูล (Collecting data) 2) การตรวจสอบขอมูล (Checking data) 3) การ

ประมวลผลขอมูล (Processing data) 4) การจัดเก็บขอมูล (Organizing data or storage) 5) การวิเคราะหขอมูล 

(Analyzing data) 6) การนำขอมูลไปใช (Using data) โดยผูศึกษาจำแนกตัวแปรตนและตัวแปรตาม ซึ่งสามารถประมวล

เปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังตอไปน้ี 

ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาตามลำดับ ดังน้ี 

สภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน จำแนกเปน  

1. การเก็บรวบรวมขอมลู  

2. การตรวจสอบขอมูล  

3. การประมวลผลขอมลู 

4. การจัดเก็บขอมลู  

5. การวิเคราะหขอมูล  

6. การนำขอมูลไปใช 

สถานภาพสวนบุคคลจำแนกเปน 

1. เพศ ไดแก 

 - ชาย  

 - หญิง  

2. อายุ ไดแก 

 - 20- 40 ป  

 - 41 ป ข้ึนไป  

 3. ระดับการศึกษา ไดแก 

 - ปริญญาตรี  

 - สูงกวาปริญญาตร ี
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1. กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 

จำนวน 327 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 227 คน คิดเปนรอยละ 67.8 สวนใหญอายุ 20 - 40 ปจำนวน 202 คน 

คิดเปนรอยละ 61.8 และสวนใหญระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 226 คน คิดเปนรอยละ 69.1 

2. ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.01) เมื่อเรียงลำดับจากดานที่มีปญหามากไปนอย ไดแก การ

ประมวลผล (�̅�𝑥 = 4.05) การนำขอมูลไปใช (�̅�𝑥 = 4.05) การจัดเก็บขอมูล (�̅�𝑥 = 4.02) การตรวจสอบขอมลู (�̅�𝑥 = 4.02) 

การวิเคราะหขอมูล (�̅�𝑥 = 3.98) และการเก็บรวบรวมขอมูล (�̅�𝑥 = 3.94) 

2.1 ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 ดานการเก็บรวบรวมขอมูลอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.94) ขอที่พบปญหามากที่สุด คือ มีการกำหนด

ขอบเขตการรวบรวมขอมูลโดยใชระบบสารสนเทศ (�̅�𝑥 = 4.01) และขอที่พบปญหานอยที่สุดคือ การปฎิบัติงานของ

โรงเรียนทุกงาน (�̅�𝑥 = 3.76) 

2.2 ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 ดานการตรวจสอบขอมูลอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.02) ขอที่พบปญหามากที่สุด คือ การตรวจสอบ

ความถูกตองของขอมูลกอนจัดเก็บ (�̅�𝑥 = 4.13) และขอที่พบปญหานอยที่สุดคือ มีบุคลากรทำงานดานการตรวจสอบ

ขอมูล (�̅�𝑥 = 3.91) 

2.3 ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 ดานการประมวลผลขอมูลอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.05) ขอที่พบปญหามากที่สุด คือ มีการนำเสนอ

ประมวลผลขอมูลตอผูบริหาร (�̅�𝑥 = 4.15) และขอที่พบปญหานอยที่สุดคือ มีบุคลากรทำงานดานการประมวลผลขอมูล 

(�̅�𝑥 = 3.94) 

2.4 ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 ดานการจัดเก็บขอมูลอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.01) ขอที่พบปญหามากที่สุด คือ มีการจัดเก็บขอมูล

อยางเปนระบบ (�̅�𝑥 = 4.11) และขอท่ีพบปญหานอยท่ีสุดคือ มีบุคลากรทำงานดานการจัดเก็บขอมูล (�̅�𝑥 = 3.37) 

2.5 ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 ดานการวิเคราะหขอมูลอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.98) ขอที่พบปญหามากที่สุด คือ มีการวิเคราะห

ขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ (�̅�𝑥 = 4.07) และขอที่พบปญหานอยที่สุดคือ มีบุคลากรทำงานดานการวิเคราะห

ขอมูล (�̅�𝑥 = 3.87) 

2.6 ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 ดานการนำขอมูลไปใชอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.05) ขอท่ีพบปญหามากท่ีสุด คือ นำขอมูลสารสนเทศ

ไปใชวางแผนงานในโรงเรียน (�̅�𝑥 = 4.12) และขอที่พบปญหานอยที่สุด คือ มีบุคลากรทำงานดานนำขอมูลสารสนเทศไป

ใช (�̅�𝑥 = 3.98) 

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดย จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบวา 

3.1 ครูที ่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ครูที่มีระดับเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ในทุกดานไมแตกตางกัน 
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3.2 ครูที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวาครูที่มีระดับอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ในทุกดานไมแตกตางกัน 

3.3 ครูที ่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนยัสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาครูท่ีมีการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอปญหาการ

บริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ในดานการ

ประมวลผลขอมูล การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ การนำขอมูลไปใช แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 

อภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี 

1. ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (จารุเนตร จันทรสุข, 2561) ที่ศึกษาเรื่อง 

การศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมอำเภอบางบัวทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื ่อเรียงลำดับจากดานที่มีปญหามากไปนอย ไดแก การ

ประมวลผล การนำขอมูลไปใช การจัดเก็บขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

โดยกลาววาอาจเปนเพราะวาในปจจุบันสถานศึกษาตาง ๆ มีนโยบายเรงรัดคุณภาพการศึกษาผูบริหารสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ไดตระหนักถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัด

การศึกษาและยอมรับวาระบบสารสนเทศมีความสำคัญตอการจัดการศึกษา 

 2. ครูที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดบั 

ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สมบูรณ หนูสังข, 2551) ศึกษาเรื่อง สภาพ ปญหา และ

ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียนภาครัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษาสงขลา เขต 2 พบวา ผูบริหารและครูที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมมีความตองการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาดานตาง ๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และครูใน

โรงเรียนที่มีเพศและอายุแตกตางกัน มีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาดานตาง ๆ แตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 3. ครูที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมไมแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ (ดาวใจ วงศิลา, 2559) ศึกษาเรื่อง ปญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบ

ปญหาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

จำแนกตามประสบการณการทำงานของครูแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ทั้งนี้อาจเปนเพราะระบบการบริหารงานสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา ไมมีการวางแผนกอนการดำเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไมมีความเหมาะสมขาดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในการ

ตรวจสอบและประมวลผลขอมูล ขาดวัสดุอุปกรณครภุัณฑและเทคโนโลยีในการจัดเก็บขอมูลอยางเพียงพอ จึงทำใหครูท่ีมี

ประสบการณต่ำกวา 5 ปและครูที่มีประสบการณตั ้งแต 5 ป ขึ ้นไป มองปญหาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไมแตกตางกัน รวมถึงครูท่ีมีประสบการณ

มากไดเห็นการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน และทราบถึงปญหาและมีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นมากอนแลว จึงมีวิธีการ

แกไขที่ปญหาที่เกิดขึ ้นไดอยางรวดเร็ว สวนครูที ่มีประสบการณนอยก็มีการปรึกษาและขอคำ แนะนำ จากครูที ่มี

ประสบการณมาก และอาศัยความชำนาญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทำใหการ

ปฏิบัติงานในดานน้ีมีปญหาไมแตกตางกัน 

 4. ครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ (สิริกร วัฒนธัญญาการ, 2552) ศึกษาเรื่อง 

การบริหารการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

กรุงเทพมหานครเขต 3 พบวา จากผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการปฏิบัติการบรหิารการจดัระบบสารสนเทศของ

ผูบริหารและครู พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูในภาพรวม และรายขั้นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจำแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงาน พบวา ระดับความคิดเห็นของผูบริหารและครูมีความ

แตกตางกัน เพราะสถานภาพของผูบริหารและครูตางกัน จึงมีมุมมองที่แตกตางกัน ซึ่งผูบริหารมีมุมมองในดานของการ

บริหารสวนครูมีมุมมองในดานการปฏิบัติ 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 

ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

1. ผูบริหารโรงเรียนควรกำหนดนโยบายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอยางชัดเจน เพื่อใหมีการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

2. ผูบริหารควรจดัใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธี เชน การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม การหาขอมูล

จากสื่ออ่ืนๆ เปนตน 

3. ผูบริหารควรนำขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหและประมวลผลใหสามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ระหวางโรงเรียนภาครัฐ และโรงเรียนเอกชน เพ่ือใหทราบระบบสารสนเทศของโรงเรียน

ภาครัฐและเอกชนวาแตกตางกันมากนอยอยางไร 

2. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 
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ความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนกับการบริหารส่ิงแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
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e-mail: pankamol_pp01@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (2) ศึกษาการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (3) ศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนกับการบริหารสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบสำรวจ ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือ ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน 460 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน 310 คน เครื่องมือท่ีใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูล 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามวิสัยทัศนของผูบริหาร

สถานศึกษา 3) แบบสอบถามวัดการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน  

ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดย

ดานที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน (2) ระดับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือดานการสงเสริม

และพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอ (3) วิสัยทัศนกับการบริหารสิ่งแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

คำสำคัญ: วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา, การบริหารสิ่งแวดลอม, ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) To study the vision of private school administrators 

under Pathumthani Primary Educational Service Area Office2, (2) To study the environmental 

management of private school administrator under Pathumthani Primary Educational Service Area 

Office2; and (3) To study the relationship between vision and environmental management of private 

school administra tors under Pathumthani Primary Educational Service Area Office2. 
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This research was methodology is survey research. The population consisted of 460 teachers 

of school under Pathumthani Primary Educational Service Area Office2 The sample used in this research 

was elementary school teachers under the Office of Pathumthani Primary Educational Service Area 

Office2. The samples of study consisted of 310 teachers who had worked at primary schools under the 

Pathumthani Primary Educational Service Area Office2. The relationship between vision and 

environmental management questionnaire of the school administrators, and the instruments used for 

data collection were questionnaire The statistics used for analysis were percentage, mean, Standard 

Deviation, and Pearson's correlation analysis. 

The research results were revealed as follows: (1) The vision of school administrators under the 

Pathumthani Primary Educational Service Area Office2 was at a high level. When considered in each 

aspect was also at high level in every aspect. The highest mean score was the aspect of implementation 

according to vision. (2) The environmental management of the school administrators under the 

Pathumthani Primary Educational Service Area Office2 was at a high level. When considered in each 

aspect was also at a high level in every aspect; and (3) The relationship between vision and the 

environmental management of school administrators under the Pathumthani Primary Educational 

Service Area Office2 in overall aspect had positive relation at level of statistical significance .01. 

Keywords: School Administrators’ Vision, Environmental Management, Primary Education 

 

บทนำ 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2556 สำหรับสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใชเปนเปาหมายในการ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพผูเรียน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู คุณภาพดานอัต

ลักษณของสถานศึกษา รวมท้ังคุณภาพดานมาตรการสงเสริม และหนวยงานตนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานไดใหความสำคัญในการนำมาตรฐานการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพ 

และมีมาตรฐานเดียวกัน และใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใชเปนเครื่องมือในการสงเสริม สนับสนุนให

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเขมแข็งและยั่งยืน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2556: 

17-19) 

ผูบริหารสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศนนั้น ยอมสามารถดำเนินการใหสถานศึกษามุงไปสูคุณภาพ และไดมาตรฐาน 

เพื่อมุ งสู การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ยิ ่งผู บริหารสถานศึกษาให

ความสำคัญกับการบริหารสิ่งแวดลอม และเปนผูมีวิสัยทัศนในระดับสูงแลวก็จะกอใหเกิดการพัฒนาสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการศึกษา ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของบุคลากรในโรงเรียนผูบริหารจึงตองดำเนินการบริหารสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียนอยางมีวิสัยทัศน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางยั่งยืน สอดคลองกับงานวิจัย

ของ เพชรสุลักษณ บำรุงผล (2556: บทคัดยอ) ที่ศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารที่มีตอการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรยีน: 

กรณีศึกษาสำหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรงุเทพมหานคร พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธตอ

การจัดสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใหความสำคัญกับการบริหาร

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน เพราะสงผลกระทบตอนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนโดยตรง และการท่ีสิ่งแวดลอมของโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ยังมีสวนที่ตองเรงรัดปรับปรุง และพัฒนาอีกหลาย

ดาน และการจะบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพนั้น จำเปนที่ผูบริหารตองพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

อยางมีวิสัยทัศน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร

สิ่งแวดลอม ในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพ่ือจะ

เปนแนวทางใหผูบริหารในการกำหนดนโยบาย บริหารสภาพแวดลอมในโรงเรียนประสบความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล และเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี กำหนดวัตถุประสงคไว ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

2. เพื่อศึกษาการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชาการและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 18 โรงเรียน จำนวน 460 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 310 คน โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสำเร็จรูปของเครจซี่; และ มอรแกน (Krejcie; 

& Morgan, 1970: 608) และไดมาโดยการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) 

2. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย มีดังน้ี 

2.1 วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งมีองคประกอบ ดังน้ี 

2.1.1 การสรางวิสัยทัศน 

2.1.2 การสื่อสารวิสัยทัศน 

2.1.3 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

2.2 การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา ดังน้ี 

2.2.1 ดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม 

2.2.2 ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม 

2.2.3 ดานการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชนในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ผู วิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร

สิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูวิจัยได

นำแนวคิดของบรอน (Braun, 2010: 26) ที ่พบวา พฤติกรรมของผูบริหารที่มีวิสัยทัศน ประกอบดวย 1) การสราง

วิสัยทัศน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหสภาพการณ ทั้งภายในและภายนอกองคการ สามารถกำหนดทิศทางและ

เปาหมาย เพ่ือสรางอนาคตผานวิสัยทัศนขององคการ 2) การสื่อสารวิสัยทัศนโดยการโนมนาวจูงใจใหบุคลากรยึดมั่น และ

รวมสานฝนตอวิสัยทัศนขององคการ สามารถสื่อสารวิสัยทัศนอยางชัดเจน และ 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศนโดยการ

สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน กระตุนการทำงานเปนทีม ใหบุคลากรไดใชศักยภาพ

ในการทำงานอยางเต็มความสามารถ ซึ่งแนวคิดของบรอนไดมีผูนำมาศึกษาหลายทาน ไดแก มนตรี แยมกสิกร (2556: 

22) และ บูรชัย ศิริมหาสาคร (2558: 26) ที่เสนอแนะเพิ่มเติมวาองคประกอบของวิสัยทัศน มี 3 องคประกอบ ไดแก 1) 

การคิด หรือสรางภาพที่ควรจะเปนในอนาคต 2) การสื่อสารภาพทีค่ิด ขายหรือขยายความคิด ความเชื่อ แนวคิดของตน 

ใหบุคคลท่ีเก่ียวของไดรับรู เขาใจ เพ่ือใหเกิดวิสัยทัศนรวมขององคการซึ่งเปนท่ียอมรับของทุกคน 3) การปฏิบัติตามพันธ

กิจท่ีกำหนดไวเพ่ือทำใหวิสัยทัศนเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยที่มีความสำคัญตอการจัดการศึกษาจาก

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานที่ 11 มีเนื้อหาวา สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม 

และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ ซึ่งเปนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือ

ตอการเรียนรู  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) ผู ว ิจัยจึงไดนำแนวคิดเกี ่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2558ค: 74) ที่ไดกำหนดมาตรฐานการบริหารสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 1) ดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม 2) ดานการสงเสริมและ

พัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม และ 3) ดานการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ซึ่ง

ผูวิจัยไดเลือกกรอบแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะมีความสอดคลองกับบริบทของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

วิสัยทัศนเปนคุณสมบัติประการหนึ่งของผูบริหารที่จะชวยสงเสริมการดำเนินงานการบริหารสิ่งแวดลอมใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือมุงสูการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ยิ่งผูบริหารสถานศึกษาใหความสำคัญ

กับการบริหารสิ่งแวดลอม และเปนผูมีวิสัยทัศนในระดับสูงแลวก็จะกอใหเกิดการพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการศึกษา ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการทำงานของบุคลากรในโรงเรียนผูบริหารจึงตองดำเนินการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนอยางมี

วิสัยทัศน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเพชรสุ

ลักษณ บำรุงผล (2556: บทคัดยอ) ที่ศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารท่ีมตีอการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน: กรณีศึกษา

สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธตอการจัด

สิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ รัตนจำเรียง เพชรแกว (2557: บทคัดยอ) 

ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับบรรยากาศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ

ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจ ัยพบวา ผ ู บร ิหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสังก ัดสามัญศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวิสัยทัศนโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง สวนบรรยากาศของโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญ

มีลักษณะบรรยากาศแบบเปดปานกลางเปดนอย และความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับ

บรรยากาศเปดของโรงเรียนและถาพิจารณาจำแนกรายดาน พบวา มีความสัมพันธกับบรรยากาศของโรงเรียนดาน

พฤติกรรมสนับสุนนของผูบริหารสถานศึกษากับดานพฤติกรรมสามัคคีของครูผูสอนมีความสัมพันธกันคอนขางสูงทางบวก 
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สวนวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาทุกดานไมสัมพันธกับดานพฤติกรรมควบคุมของผูบริหารสถานศึกษาและดาน

พฤติกรรมของใจของครูผูสอน 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการขางตน ผูวิจัยจึงสรุปกรอบแนวคิดวิจัยครั้งน้ี ดังแสดงไวในภาพท่ี 1 

ดังน้ี 

 

ตัวแปรตน (Independent Variables)  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 โดยมีองคประกอบ ดังน้ี 

1. การสรางวิสยัทัศน 

2. การสื่อสารวิสัยทัศน 

3. การปฏิบัติตามวิสยัทัศน 

การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของ

ผูบริหารสถานศึกษา ใน 3 ดาน คือ 

1. ดานนโยบาย และการบริหารงานดาน

สิ่งแวดลอม 

2. ดานการสงเสรมิและพัฒนาบุคคลดาน

สิ่งแวดลอม 

3. ดานการสงเสรมิความสัมพันธกับ

ชุมชนในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย ความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนกับการบริหารสิ่งแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สรุปผลได ดังน้ี 

1. ครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่เปนกลุมตัวอยาง จำแนก

ตามเพศ สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 211 คน คิดเปนรอยละ 68.06 เปนเพศชาย จำนวน 99 คน คิดเปนรอยละ31.94 

จำแนกตามขนาดของโรงเรียน สวนใหญอยู ในโรงเรียนขนาดใหญ จำนวน 165 คน คิดเปนรอยละ 53.22 เปนครูท่ี

ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 95 คน คิดเปนรอยละ 30.65 และเปนครูท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก 

จำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 16.13 จำแนกตามวุฒิการศึกษา สวนใหญมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 225 

คน คิดเปนรอยละ 72.58 และระดับปริญญาตรี จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 27.42 และจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย 3 อันดับแรก คือ เปนครูที่สอนอยูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จำนวน 70 คน คิดเปน

รอยละ 22.58 รองลงมาเปนครูท่ีสอนอยูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 16.13 และเปน

ครูที่สอนอยูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 12.90 ตามลำดับ 

และกลุมสาระท่ีมีครูสังกัดนอยท่ีสุด คือ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มีจำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 7.74 

2. ระดับวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใน

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.81, S.D. = 0.51) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากดวย

เชนกัน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือ ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน ( X = 3.93, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ

ดานการสรางวิสัยทัศน ( X  = 3.83, S.D. = 0.61) และอันดับสุดทาย คือ ดานการสื่อสารวิสัยทัศน ( X  = 3.77, S.D. = 

0.54) ตามลำดับ 

3. ระดับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผู บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.04, S.D. = 0.68) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
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ทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือ ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดาน

สิ่งแวดลอม ( X  = 4.12, S.D. = 0.92) รองลงมาคือดานนโยบายและการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม ( X  = 4.04, S.D. = 

0.57) และดานการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ( X  = 3.97, S.D. = 0.54) 

ตามลำดับ 

4. วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(r = 0.75) และวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดานมีความสัมพันธกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของ

ผูบริหารสถานศึกษาในทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน โดยดานที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ ดาน

การสรางวิสัยทัศนกับดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม (r = 0.88) รองลงมา คือ ดานการปฏิบัติตาม

วิสัยทัศนกับดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม (r = 0.81) ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศนกับดานการสงเสรมิ

และพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม (r = 0.78) ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศนกับดานการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชนใน

การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (r = 0.77) ดานการสรางวิสัยทัศนกับดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม 

(r = 0.74) ดานการสื่อสารวิสัยทัศนกับดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม (r = 0.74) ดานการสื่อสาร

วิสัยทัศนกับดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ่งแวดลอม (r = 0.71) ดานการสรางวิสัยทัศนกับดานการสงเสริม

ความสัมพันธกับชุมชนในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (r = 0.69) และดานการสื่อสารวิสัยทัศนกับดานการสงเสริม

ความสัมพันธกับชุมชนในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (r = 0.67) ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 

1. จากการศึกษาระดับวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 พบวา ครูมีความคดิเห็นตอระดับวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก โดยดานที่มีคาเฉลี ่ยของคะแนนสูงสุด คือ ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน รองลงมาคือดานการสรางวิสัยทัศน 

ตามลำดับ แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการ

กำหนดและใหความสำคัญกับวิสัยทัศน ซึ่งมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการพัฒนาวิสัยทัศนอยาง

ตอเนื่อง เพราะปจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การใชวิสัยทัศนในการบริหาร จึงเปนเรื่องที่ผูบริหารควร

ใหความสำคัญเพื่อนำพาองคการไปสูเปาหมายที่ตองการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ วินัย คำประดิษฐ (2557: 90) ท่ี

ศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาตาก เขต 1-2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 1-2 มีระดับวิสัยทัศนอยู

ระดับมาก และผลการวิจัยของ ณัฐกิตติ์ นาคแดง (2556: 91) ท่ีศึกษาวิสัยทัศนในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 พบวา ระดับวิสัยทัศนในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 อยูในระดับมาก ท้ังในโดยรวม

และรายดาน โดยดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การสรางวิสัยทัศน และดานการเผยแพร

วิสัยทัศน เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีประเด็นท่ีนาสนใจ ดังน้ี 

1.1 ดานการสรางวิสัยทัศน พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในดานนี้อยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะผูบริหารสถานศึกษาที่ดีตองมีความรู การมีขอมูล

ขาวสาร การเก็บรวบรวมขอมูล จากผูมีสวนไดสวนเสีย และจากแหลงตางๆ ท้ังภายนอกและภายในสถานศึกษา รวมท้ังมี

ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล สังเคราะหขอมูล ผสมผสานกับความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อเปนแนวทางในการ

กำหนดอนาคตของสถานศึกษา และนำพาสถานศึกษาไปสูเปาหมายไดสำเร็จ สอดคลองกับงานวิจัยของ เอกฉันท โชติ
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ฉันท (2560: 129) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา

และครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดนครราชสมีา พบวา การสรางวิสัยทัศนของผูบริหาร สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากผูบริหารที่ดำรงตำแหนงในโรงเรียนน้ัน

ตองผานการอบรมหลักสูตรพัฒนาผูบริหารเพ่ือเขาสูตำแหนง เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถในการบริหารงาน

ในสถานศึกษา ซึ่งปจจุบันการเขารับการอบรมหลักสูตรน้ีผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงวิสัยทัศน การบริหารสถานศึกษา

ใหเปนรูปธรรม จึงจำเปนท่ีผูบริหารจะตองมีความรู ความเขาใจในการบริหารงานตามขอบขายท่ีสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษากำหนด 

1.2 ดานการสื่อสารวิสัยทัศน พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในดานน้ีอยูในระดับมาก โดย ชีพ; และ โชเอนไฮท (Sheive; & Schoenheit, 1987: 101) 

ระบุวา การสื่อสารวิสัยทัศนท่ีไดผลน้ัน จำเปนตองอาศัยผูนำท่ีมีความสามารถในการสื่อสาร และเปนผูมีวาทศิลป ในการ

โนมนาวใหสมาชิกเชื่อและเห็นคลอยตาม สอดคลองกับ แบร; และคนอื่นๆ (Beare; & et al., 2019: 120-121) ที่ศึกษา

พบวา การท่ีผูนำจะสามารถนำองคการใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกำหนดไดน้ัน ผูนำจะตองสื่อสารวิสัยทัศนไปถึงสมาชิกทุกคนใน

องคการ เพื่อใหสมาชิกมีความเขาใจ และยอมรับวิสัยทัศนนั้น โดยสามารถทำไดโดยการ กลาวปราศรัย การพูดคุย การ

พบปะสังสรรค การบันทึก คำขวัญ ปายประกาศ และพิธีการตางๆ ซึ่งเนนใหเห็นถึงความสำคัญของวิสัยทัศน สอดคลอง

กับงานวิจัยของ เอกฉันท โชติฉันท (2560: 129) ที่ศึกษาเปรียบเทียบวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม

ทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบวา วิสัยทัศนของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการสื่อสารวิสัยทัศนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เนื ่องจากการผานการอบรม

หลักสูตรพัฒนาผูบริหารเพ่ือเขาสูตำแหนง 

1.3 ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในดานนี้อยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาไดใหความสำคัญกับการ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศน โดยกระตุนใหสมาชิกทุกคนปฏิบัติตามวิสัยทัศนที ่กำหนดเพื่อใหวิสัยทัศนที ่สรางขึ ้นประสบ

ความสำเร็จตามเปาหมาย ตลอดจนการประยุกตวิสัยทัศนไปสูนโยบาย เปาหมาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมตางๆ 

ของสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ ชลาลัย นิมิบุตร (2560: 270) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอวิสัยทัศนของ

ผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา วิสัยทัศนผูบริหาร ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศนอยูใน

ระดับมาก โดยมีการใชความรวมมือรวมใจ และการทำงานเปนทีมเปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหโรงเรียนประสบความสำเร็จ 

2. จากการศึกษาระดับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 2 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือ 

ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคล ดานสิ่งแวดลอม รองลงมาคือ ดานนโยบาย และการบริหารงาน ดานสิ่งแวดลอม และ

ดานการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ตามลำดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ สำเริง 

วงษเจริญ (2559: 67) ที่ศึกษาการบริหารสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบรุี 

เขต 2 พบวา มีการบริหารสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะกระทรวงศึกษาธิการ (2557: 1) มี

นโยบายใหบรรจุเน้ือหาสาระเก่ียวกับการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมลงในหลักสูตรเพ่ือใหสถานศึกษามีบทบาทหนาท่ี

โดยตรงในการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกความรูไวในหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ตลอดจนการใหความรูแก

ประชาชนเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ทองอินทร บุญทูล (2556: 49) 

ที ่ศึกษาสภาพการจัดสิ ่งแวดลอมโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 พบวา การจัด

สภาพแวดลอมโรงเรียนประถมศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยใหเหตุผลวา เพราะครูผู สอน และผูบริหาร
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สถานศึกษา ตางมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสภาพแวดลอม เพราะเปนการเสริมสรางบรรยากาศที่ดีใน

โรงเรียน ท่ีจะสงผลใหเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีประเด็นท่ีนาสนใจ ดังน้ี 

2.1 ดานนโยบาย และการบริหารงานดานสิ ่งแวดลอม พบวา การบริหารสิ ่งแวดลอมของผู บริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในดานนี้อยูระดับมาก แสดงวา ผูบริหารให

ความสำคัญกับการกำหนดนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอม หมายถึง การที่โรงเรียนมีนโยบาย แผนยุทธ

ศาสตร และแผนปฏิบัตกิารประจำปดานสิ่งแวดลอม โครงสรางการบริหารงาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการ

บรรจุหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไป

พัฒนางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สำเริง วงษเจริญ (2559: 67) ที่ศึกษาการบริหารสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก และ

งานวิจัยของ ทองอินทร บุญทูล (2556: 54) ที่ศึกษาสภาพการจัดสิ่งแวดลอมโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 พบวา การบริหารงานดานสิ่งแวดลอม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยโรงเรียนไดมีการเปด

โอกาสใหบุคลากรเสนอแนวคิดในการพัฒนาสภาพการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน การสงเสริมใหบุคลากรรวมกันทำงาน

เปนทีม การใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด 

2.2 ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลดานสิ ่งแวดลอม พบวา การบริหารสิ ่งแวดลอมของผู บริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในดานนี้อยูระดับมาก ซึ่งโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไดดำเนินการตามกระทรวงศึกษาธิการ (2558ค: 74) ที่ให

ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรดานสิ่งแวดลอม นั่นคือ มีการพัฒนาบุคลากรในเรื่อง สิ่งแวดลอม มีการเสริมแรงและ

กระตุนใหบุคลากรมีความตระหนัก และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน ดานการดูแลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน รวมท้ังบุคลากร

มีพฤติกรรมเปนแบบยางท่ีดีในการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอมใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอยางเหมาะสมและ

ตอเนื่อง มีการเสริมแรงและกระตุนบุคลากรใหมีขวัญกำลังใจในการทำงาน และสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมเปน

แบบอยางท่ีดีในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

2.3 ดานการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม พบวา การบริหาร

สิ่งแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในดานนี้อยูระดับ

มากโดยโรงเรียนมีการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน ชุมชน ในการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ

สิ่งแวดลอม และมีการรวมมือกันในการแกปญหาสิ่งแวดลอม มีการบูรณาการดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมกับการปองกัน

โรคติดตอภายในชุมชน เชน โรคไขเลือดออก และยังมีการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูภายในชุมชน สอดคลอง

กับงานวิจัยของ ณัฐธยาน พลศรีเมือง (2560: 54) ที่ไดศึกษาการบริหารงานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน โรงเรียนในศูนย

เครือขายการศึกษาตำบลเวียงเชียงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา โรงเรียนมีการเสริมสราง

บรรยากาศและสภาพแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน โดยใหผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

โดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอมในลักษณะที่สรางความสัมพันธกับชุมชน และจัดให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดสิ่งแวดลอมดวย และสอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2558ค: 74) ที่ไดกำหนด

มาตรฐานดานการบริหารจัดการ โดยใหโรงเรียนสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการ

อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน ชุมชน ในการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังมีการ

จัดกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม อีกท้ังใหมีการรวมมือระหวางโรงเรียน ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน ใน

การแกปญหาสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 

3. เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความสัมพันธทางบวกกับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบริหารควรมีวิสัยทัศนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและดำเนินการใหเปนไปตามวิสัยทศัน

กำหนด วิสัยทัศนจะเปนตัวผลักดันใหองคการไปในทิศทางท่ีพึงประสงค และทำใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายได ใน

การดำเนินการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน จะตองคำนึงถึงปจจัยตางๆ ในการที่จะบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนให

ไดผลดีและมีประสิทธิภาพไดนั้น ผูบริหารในฐานะที่เปนผูนำสถานศึกษา มีสวนสำคัญที่จะพัฒนา และกระตุนบุคลากร

อื่นๆ ใหมีความกระตือรือรนในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีสภาพแวดลอมและการเรียนการสอนที่ดี ซึ ่งการบริหาร

สิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหประสบผลสำเร็จนั ้น จำเปนที่ผูบริหารจะตองเปนผู มีวิสัยทัศน ดังที่ แรมเซย; และ คลาค 

(Ramsay; & Clark, 2012: 1) ไดเสนอแนะวา การท่ีผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศน จะสงผลใหสามารถบริหารโรงเรียนไดอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนจำเรียง เพชรแกว (2557: บทคัดยอ) ที ่ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับบรรยากาศของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มี

วิสัยทัศนโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง สวนบรรยากาศของโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีลักษณะ

บรรยากาศแบบเปดปานกลางเปดนอย และความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับบรรยากาศเปดของ

โรงเรียนและถาพิจารณาจำแนกรายดาน พบวา มีความสัมพันธกับบรรยากาศของโรงเรียน ดานพฤติกรรมสนับสุนนของ

ผูบริหารสถานศึกษากับดานพฤติกรรมสามัคคีของครูผูสอน มีความสัมพันธกันคอนขางสูงทางบวก สวนวิสัยทัศนของ

ผูบริหารสถานศึกษาทุกดานไมสัมพันธกับดานพฤติกรรมควบคุมของผูบริหารสถานศึกษาและดานพฤติกรรมของใจของ

ครูผูสอน จึงเห็นไดวา ผูบริหารจำเปนตองมีวิสัยทัศน เชนเดียวกับผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีวิสัยทัศนในระดับมาก และวิสัยทัศนของผูบริหารนั้นก็มีความสัมพันธทางบวกกับการ

บริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะออกเปน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไป

ใช และขอเสนอแนะเพ่ือการนำทำวิจัยในครั้งตอไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ขอเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช 

1. จากผลการศึกษาพบวา วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 อยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสื่อสารวิสัยทัศน มีคะแนนนอยท่ีสุด ดังน้ัน

จึงควรมีการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในดานการสื่อสารวิสัยทัศน เพราะถือเปนเรื่องสำคัญท่ีผูบริหารตองมีการถายทอด

วิสัยทัศนจากตนเองใหทีมงานรับทราบและเขาใจถึงภาพความสำเร็จท่ีผูบริหารไดวางไว และสามารถปฏิบัติตามวิสัยทัศน

ไดอยางถูกตอง เพ่ือมุงสูเปาหมายสูงสุดของสถานศึกษา 

2. จากผลการศึกษาพบวา การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อยูในระดับมาก แตหากพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ขอการมีสวนรวมระหวาง

โรงเรียนและชุมชนในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน มีคะแนนนอยท่ีสุด ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจึงควรมุงเนนให

โรงเรียนและชุมชนมีการรวมมือในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

3. จากการศึกษาความสัมพนัธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

ของผูบริหารสถานศึกษา ควรนำผลการศึกษาไปเปนขอมูลและสารสนเทศสำหรับครู ผู บริหาร ศึกษานิเทศก และ

ผูเกี่ยวของ ใชเปนแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศนเพื่อใช รวมถึงใชในการวิเคราะห วางแผน กำหนดนโยบาย ในการ

ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
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ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับตัวแปรอื่นๆ เชน การประกัน

คุณภาพภายใน เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาท่ีชวยสนับสนุนหรือพัฒนาองคการใหกาวหนา 

2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

ในพื้นที่ที่มีบริบทแตกตางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เชน พื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่เขต

อุตสาหกรรม เปนตน 

3. ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน เพื่อทราบถึงปจจัยที่สงผลโดยตรงใหการ

บริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ควรศึกษาถึงองคประกอบของวิสัยทัศนที่สามารถพยากรณถึง

การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือทราบถึงผลของการพยากรณตอการบริหารสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียน เพ่ือใหการบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาประสบความสำเร็จตอไป 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุม

กรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

โรงเรียนเครือขายที ่ 21 กลุ มกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ และ

ประสบการณทำงาน  

 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนของโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัด

สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 181 คน ไดมาโดยการเปดตารางของเครจซี่และมอรแกน เครื่องมือที่ใช

เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงาน

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่มีความเที่ยงตรง (Validity) อยูระหวาง .80-1.00 

และมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเทากับ .94 สถิติที่ใช การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบคาที t-test และคาเอฟ F-test 

 ผลการวิจัยพบวา (1) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัด

สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับ

จากมากไปหานอย คือดานการครองตน ดานการครองคน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือดานการครองงาน ตามลำดับ 

(2) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุม

กรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน พบวา เพศชายมากกวาเพศหญิง และ

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานงานครองงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานการครอง

ตน ดานการครองคน แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ (3) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางประสบการณ

ทำงานกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน พบวา ดานการครองคน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานการครองตน 

ดานการครองงาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ: พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ผูบริหารโรงเรียน  

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: (1) To examine ethical behavior of administrators in school 

Network 21 Bangkok North Group under Chatuchak District Bangkok, and (2) To compare ethical behavior 
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of administrators in school Network 21 Bangkok North Group under Chatuchak District Bangkok as 

classified by gender and work experience.  

 This research was a survey research. By using Krejcie and Morgan’s sample size determination 

table, the research selected the sample, 181 teachers North Bangkok Group of in School Network 21 

under the Chatuchak Office, Bangkok Metropolis. The research instrument was a questionnaire on ethical 

behavior of administrators in school Network 21 Bangkok North Group under Chatuchak District Bangkok. 

It was a 5-level scale with the validity of the questionnaire ranged from .80 to 1.00 according to IOC 

index of Consistency and the reliability of .94. The statistics used for analyzing the collected data were 

frequency, percentage, mean, Standard Deviation, t-test and F-test.  

 The major findings were as follows: (1) ethical behavior of administrators in school Network 21 

Bangkok North Group under Chatuchak District Bangkok was at high level in whole and in part. After 

item analysis, it was found that the listed mean scores in order from the highest to the lowest were 

self-management, man management and the aspect with the lowest mean score was job management 

respectively, and (2) The comparison results of the ethical behavior of administrators in school Network 

21 Bangkok North Group under Chatuchak District Bangkok showed that, as classified by gender, the 

teachers’ opinions were different in whole and in part. After item analysis, it was found that the 

teachers’ opinions towards job management were statistically different at the .01 level of significance. 

Their opinions towards self-management and man management were insignificantly different.  

Keywords: Ethical Behavior, administrators school Network 21 Bangkok North Group 

 

บทนำ 

บุคลากรที่สำคัญของทุกประเทศอาชีพหนึ่งก็คือครู-อาจารยที่ไดกระทำหนาที ่ของผู ที่อบรม สั่งสอน เปน

แบบอยางใหกับเด็กเยาวชนหรือผูท่ีตองการเขาไปเพ่ือรับองคความรูในสรรพวิทยาตางๆ ท้ังความรูและพฤติกรรมของเบา

หลอมเพื่อใหผลผลิตที่ดีออกไปสูสังคมตามความคาดหมาย อาชีพครูหรือครูอาชีพ หรือจะมีคำเรียกวาอาจารย ผูที่ได

ถายทอดความรูในศาสตรและสาขาตางๆ มีมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณ ในสมัยน้ันอาจจะเรียกวานักปรัชญา อาทิ ธาเลส โส

เครตีส เพลโต อริสโตเติล ในสมัยกอนมิปรากฏถึงเรื่องคาตอบแทนของผูสอนที่เปนเงิน ตำแหนง ยศและผลประโยชน 

ขณะเดียวกันระบบการสอนสมัยกอน ผูที่มีความรู ปญญาและพฤติกรรมที่พึงประสงคก็ถายทอดความรู อุดมการณ หรือ

สิ่งที่เปนสัจจะความจริงใหกับโลกของเรามาจนถึงทุกวันน้ี จริยธรรมกับความเปนครูเปนบทสะทอนใหเห็นถึงการจัด

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดใหตองเปนไปเพื่อพัฒนาคน ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข การจัด

กระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดการเรียนการสอนใหผสมผสานสาระความรูตางๆ อยางได

สัดสวนสมดุลกัน โดยเฉพาะการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ดีงามใหแก

เยาวชน ปจจุบันสังคมมีการแขงขันสูง มีการแกงแยงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจำกัด ประชาชนมีจำนวนมากข้ึน 

สภาพเศรษฐกิจฝดเคือง ความหลากหลายของวัฒนธรรมตางชาติและนวัตกรรมที่อยูในสภาพที่กาวกระโดด ทำใหพอแม

ตองแขงขันกันประกอบอาชีพ จึงไมมีเวลาที่จะเลี้ยงดูบุตรหลานเทาที่ควร เด็กบางคนถูกผูปกครองทอดทิ้งเพื่อไปทำงาน

ในตางถิ ่นและถูกเลี ้ยงดูแบบปลอยปะละเลย จึงทำใหเด็กมีปญหา ทั้งสุขภาพจิต สุขภาพกาย ดานการเรียน และ

โดยเฉพาะคุณธรรมจริยธรรม และจะเห็นไดวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และผูท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาน้ันมี
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ความปรารถนาดีในการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนด ีเรียนเกง มีความรูคูคุณธรรมสักเทาไร ก็ยังไมทำใหผูเรียนมี

ความรูคูคุณธรรมและจริยธรรมได คือ “ครูนั่นเอง” นอกจากจะสอนเกง มีใบประกอบวิชาชีพ และมีความรูแลว ตองมี

คุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางท่ีดี มีความเปนครูสูง (พินัย วิถีสวัสดิ์, 2563: 3) 

จากความสำคัญและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

โรงเรียนเครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพ่ือนำผลการศึกษาไปเปนขอมูล

ในการพัฒนาในเชิงบวกในการบริหารงานของโรงเรียน และการปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางที่ดีกับตนเอง ชุมชน สังคม

โดยท่ัวไปเพ่ือยกระดับการบริหารงานของโรงเรียน โดยใหสอดคลองกับคำกลาวทางพระพุทธศาสนาท่ีวา “เปนตัวอยางท่ี

ดีมีคายิ่งกวาคำสอน” และนำสวนดีทางจริยธรรมไปปฏิบัติในการบริหารงานของโรงเรียนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองตน ครองคน และครองงานของผูบริหารโรงเรียนเครือขายท่ี 

21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองตน ครองคน และครองงานของผูบริหารโรงเรียน

เครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ และประสบการณทำงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองตน ครองคน และครองงานของผูบริหาร

โรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ดาน คือ 1) ดานการ

ครองตน 2) ดานการครองคน และ 3) ดานการครองงาน 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจยัไดศึกษาประชากรและกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนของโรงเรียนเครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงาน

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 340 คน 

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั ้งน้ี ไดแก ครูผูสอนของโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัด

สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 181 คน ไดมาโดยการเปดตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejice and 

Mogan, 1970 pp.607-608)  

3. ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวยตัวแปรตน และตัวแปรตาม ดังน้ี 

3.1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยเพศ และประสบการณทำงาน  

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองตน ครองคน และครองงานของผูบริหาร

โรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ดาน คือ 1) ดานการ

ครองตน 2) ดานการครองคน และ 3) ดานการครองงาน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ในการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัด

สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดำเนินการศึกษา วรรณกรรม เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 



277 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 

และนำใชเปนแนวทางในการกำหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยไดนำ

แนวคิดและผลการวิจัยของงานวิจัยของ สลิลทิพ ชูชาติ (2556) มาปรับใชใหเขากับบริบทของผูบริหารโรงเรียนเครือขายท่ี 

21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดังน้ี  

ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี  

1. พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ

ดานการครองตน ดานการครองคน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการครองงาน ตามลำดับ 

 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับระดับความคิดเห็นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

โรงเรียนเครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน พบวา เพศ

ชายมากกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานงานครองงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 สวนดาน การครองตน ดานการครองคน แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

3. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางประสบการณทำงานกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

โรงเรียนเครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน พบวา ดาน

การครองคน มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานการครองตน ดานการครองงาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทาง

สถิติ 

 

อภิปรายผล 

มีบางประเด็นท่ียังไมชัดเจน ผูวิจยัอภิปรายผล ดังน้ี 

1. พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ

ดานการครองตน ดานการครองคน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือดานการครองงาน ตามลำดับ 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุม

กรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดานที่มีคาเฉลีย่มากที่สุดคือดานการครองตน ดานการครอง

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 1.1 ชาย 

 1.2 หญิง  

2. ประสบการณทำงาน 

 2.1 ต่ำกวา 5 ป 

 2.2 ตั้งแต 6-10 ป 

 2.3 มากกวา 11 ปข้ึนไป 

 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน

จำแนกเปน 3 ดาน คือ 

1. ดานการครองตน 

2. ดานการครองคน 

3. ดานการครองงาน 
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คน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือดานการครองงาน ตามลำดับ แสดงวาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน

เครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ มีหลักการปฏิบัติท่ีเปนตัวอยางกับผูใตบังคับบัญชา เปนตัวอยางท่ีดีมีคายิ่งกวาคำสอน 

ปฏิบัติตนตามครรลองครองธรรม ยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนา ดานพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และมี

การกระทำทาทีที ่แสดงออกของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุ มกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร ท่ีแสดงออกมาใหเพ่ือนรวมงานสามารถสังเกตเห็นไดในเรื่องกริยา ทาทาง มารยาท สอดคลองตามหลัก

ฆราวาสธรรม ไดแก 1) สัจจะ คือ ความจริง พูดจริง ทำจริง 2) ทมะ คือ ฝกตน บังคับควบคุมจิตใจตนเอง 3) ขันติ คือ 

อดทน มุงมั่นในการทำงาน และ 4) จาคะ คือ เสียสละ มีน้ำใจ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของชุติมา สังทรัพย (2559) ได

ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 

3 ผลการวิจัยพบวา การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน โรงเรยีน

สุจริต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามเพศ และสภาพครอบครัว กลุมตัวอยางท่ี

ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนประถมศึกษาช้ันปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จํานวน 226 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตรา

สวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ อยูระหวาง .63 ถึง .85 และคาความเช่ือมั่น 

เทากับ .98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (X�) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบคาที 

(t-test) 

ผลการวิจัยพบวา 

1) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรยีนสุจรติ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปนอยตามลําดับ ไดแก ดานความมีวินัย ดานความ

ซื่อสัตยสุจริต ดานมีจิตสาธารณะ และดานอยูอยางพอเพียง 

2) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับระดับความคิดเห็นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

โรงเรียนเครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน พบวา เพศ

ชายมากกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานงานครองงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 สวนดานการครองตน ดานการครองคน แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

และผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s) พบวา ดานการครองคน มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกน้ันทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับพฤตกิรรม

เชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

โดยรวมและรายดาน พบวา เพศชายมากกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานงานครองงานแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานการครองตน ดานการครองคน แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 และผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s) พบวา ดานการครองคน มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ตัวแปรอื่นไมสงผลตอการทำใหพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ

ผูบริหารโรงเรียนเครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนไป อาจข้ึนอยูกับ

ปจจัยอื่นหลายประการ เชน สภาพสิ่งแวดลอมในการกรอกแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถาม สภาพภูมิอากาศ และ

อารมณของผูตอบแบบสอบถาม เปนตน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต (2555: 42-45 

อางถึงในชุติมา สังทรัพย, 2559: 46-60) กลาววาองคประกอบของอิทธิบาท 4 ไวดังน้ี 
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 1) ฉันทะ แปลวา ความพอใจ ไดแก ความมีใจรักใครสิ่งท่ีทำและพอใจใหรักในจุดหมายของสิ่งท่ีทำน้ันอยาก

ทำสิ่งน้ันๆใหสำเร็จ อยากใหงานน้ันหรือสิ่งน้ันบรรลุพูดงายๆวารักงานและรักจุดหมายของงานพูดใหลึกลงไปในทางธรรม

วา ความรักความใฝใจปรารถนาตอภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณของสิ่งน้ันของงานน้ันอยากทำใหสำเร็จผลตามจุดหมายท่ี

ดีงามน้ัน เมื่อเห็นสิ่งน้ันหรืองานน้ันกำลังเดินหนาไปสูจุดหมายก็เกิดปติเปนความเอิบอ่ิมใจ ครั้นสิ่งหรืองานท่ีทำน้ันบรรลุ

จุดหมายก็รับโสมนัสเปนความฉ่ำช่ืนใจที่พรอมดวยความรูสึกโปรงโลงผองใสเบิกบานแผออกไปเปนอิสระไรขอบเขตถา

สามารถปลุกเราฉันทะใหเกิดอยางแรงกลาเกิดความรักในคุณคาความดีงามความสมบูรณของสิ่งน้ันหรือจุดหมายน้ันอยาง

เต็มที่แลว คนก็จะทุมเทชีวิตและจิตใจอุทิศใหแกสิ่งนั้นเมื่อรักแทก็มอบใจใหอาจถึงขนาดยอมสละชีวิตเพื่อสิ่งนั้นไดเมื่อมี

ฉันทะนำแลวก็ตองการทำสิ่งนั้นใหดีที่สุดใหสำเร็จผลอยางดีที่สุดของสิ่งนั้นของงานนั้น ไมหวงพะวงกับสิ่งลอเราหรือ

ผลตอบแทนท้ังหลายจิตใจก็มุงแนวแนมั่นคงในการดำเนินสูจุดหมายเดินเรียบสม่ำเสมอไมซานไมสายฉันทสมาธิจึงเกิดข้ึน 

โดยนัยน้ีและพรอมกับปธานสังขารคือความเพียรสรางสรรคก็ยอมเกิดควบคูมาดวย 

 2) วิริยะ แปลวา ความอาจหาญแกลวกลาบากบั่นกาวไปใจสูไมยอทอไมหวั่นกลัวตออุปสรรค และความ

ยากลำบากเมื่อคนรูวาสิ่งใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถึงถาวิริยะเกิดข้ึนแกเขาแลวแมไดยินวาจุดหมายน้ันจะลุถึงไดยากนัก

มีอุปสรรคมากหรืออาจใชเวลาเทานั้นปเทานี้เดือนเขาก็ไมทอถอยกลับเห็นเปนสิ่งทาทายที่เขาจะเอาชนะใหได ทำให

สำเร็จคนท่ีมีความเพียรเทากับมีแรงหนุนเวลาทำงานหรือปฏิบัติธรรมก็ตามจิตใจจะแนวแนมั่นคงพุงตรงตอจุดหมายสมาธิ

ก็เกิดข้ึนไดเรียกวาเปนวิริยสมาธิพรอมท้ังมีปธานสังขารคือความเพียรสรางสรรคเขาประกอบคูไปดวยกัน 

 3) จิตตะ แปลวา ความคิดจดจอหรือเอาใจฝกใฝ ไดแก ควรมีจิตผูกพันจดจอเฝาคิดเรื่องน้ันใจอยูกับงานน้ัน

ไมปลอยไมหางไปไหนถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืองานอยางใดอยางหนึ่ง คนผูนั้นจะไมสนใจไม

รับรูเรื่องอื่นๆใครพูดอะไรเรื่องอื่นๆไมสนใจแตถาพูดเรื่องงานนั้นจะสนใจเปนพิเศษทันทีบางทีจัดทำเรื่องนั้นงานนั้นขลุก

งวนอยูไดทั้งวันทั้งคืน ไมเอาใจใสรางกายแตงเนื้อแตงตัวอะไรเกิดขึ้นก็ไมสนใจเรื่องอื่นเกิดขึ้นใกลๆ บางทีก็ไมรูทำจนลืม

วันลืมคืนลืมกินลืมนอนความมีใจฝกใฝเชนนี้ยอมนำใหสมาธิเกิดขี้น จิตจะแนวแนแนบสนิทในกิจที่ทำมีกำลังมากเฉพาะ

สำหรับกิจน้ันเรียกวาเปนจิตตสมาธิพรอมกันน้ันก็เกิดปธานสังขาร คือความเพียรสรางสรรครวมสนับสนุนไปดวย 

 4) วิมังสา แปลวา ความสอบสวนไตรตรองไดแกการใชปญญาพิจารณาหมั่นใครครวญตรวจตราหาเหตุผล

และตรวจสอบขอยิ่งหยอนเกินเลยบกพรองหรือขัดของ เปนตน ในกิจท่ีทำรูจักทดลองและคิดคนหาทางแกไขปรับปรุงขอ

น้ี เปนการใชปญญาชักนำสมาธิซึ่งจะเห็นไดไมยากคนมีวิมังสาเปนพวกชอบคิดคนหาเหตุผลชอบสอบสวนทดลองเมื่อทำ

อะไรก็คิดพิจารณาทดสอบไปเชนคิดวา ผลนี้เกิดจากสาเหตุอะไรทำไมจึงเปนอยางนี้ผลคราวนี้เกิดจากปจจัยที่เปน

องคประกอบเหลานี้เทานั้น ลองเปลี่ยนองคประกอบนั้นแลวไมเกิดผลอยางที่คาดหมายเปนเพราะอะไรจะแกไขที่จดไหน

ฯลฯ เปนเหตุใหจิตแนวแนแลนดิ่งไปกับเรื่องที่พิจารณาวาไมฟุงซาน ไมวอกแวก และมีกำลังเรียกวาวิมังสาสมาธิ ซึ่งจะมี

ปธานสังขาร คือ เพียรสรางสรรคเกิดมาดวยเชนเดียวกับสมาธิขออ่ืนๆ 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของธนวัน สายเนตร (2559) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ

สงเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานคุณธรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 29 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค พัฒนารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานคุณธรรมของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามนโยบาย โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัย และพัฒนา ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 38,959 คน การกําหนดขนาด ของกลุมตัวอยางใชสูตรคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 

380 คน โดยใชตารางของ Krejcie & Morgan และสุมโดยการสุมแบบเจาะจง ผูเชี่ยวชาญสําหรับพัฒนารูปแบบ จํานวน 

12 คน และผูทรงคุณวุฒิสําหรับ ประเมินรูปแบบ จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม 
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แบบสัมภาษณ เชิงลึก แบบบันทึกการสนทนากลุมและแบบประเมิน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัย พบวา 

รูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานคุณธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามนโยบายโครงการโรงเรยีนคุณธรรม กระทรวง ศึกษาธิการ มี 5 ดาน 

ประกอบดวย 1. หลักการของรูปแบบ : พัฒนานักเรียนดานความรู ดานอารมณ ความรูสึก ความพึงพอใจ ศรัทธา เลื่อมใส 

เกิดความนิยมยินดีที่จะรับจริยธรรมมาเปนแนวประพฤติปฏิบัติ ดานพฤติกรรมการแสดงออก 2. วัตถุประสงค : เพื่อให

โรงเรียนมีรูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมเชิง จริยธรรมดานคุณธรรม ความพอเพียง ความกตัญู และดานความซื่อสัตย

สุจริต 3. การนํารูปแบบไปใช : มุงใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียนทุกชวงวัย ดานความรู ความสามารถ ตลอดจนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต อยางเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 4. วิธีดําเนินการ : แตงตั้งคณะทํางานสงเสริมพฤติกรรม เชิง

จริยธรรมดาน คุณธรรม 5. เง่ือนไขความสําเร็จ : นักเรียนไดรับการพัฒนาแบบองครวม คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดาน

อารมณและสังคม 

3. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางประสบการณทำงานกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

โรงเรียนเครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน พบวา ดาน

การครองคน มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานการครองตน ดานการครองงาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทาง

สถิติ 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางประสบการณ

ทำงานกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน พบวา ดานการครองคน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาดานการครอง

คน หมายถึงการกระทำรวมถึงทาทีที่ผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร แสดงปฏิสัมพันธตอผูรวมงานหรือผูเก่ียวของเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับหลักพรหมวิหาร 4 

ไดแก 1) เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาด ี2) กรุณา คือ ความสงสาร อยากชวยเหลือผูอื่น 3) มุทิตา คือ ความเบิก

บานพลอยยินดีเมื่อเห็นผูอื่นมีความสุข และ 4) อุเบกขา คือ ความมีใจเปนกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของนาย

ประชา เทศพานิช (2562) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาจริยธรรมของผูประกอบกิจการโทรทัศนดาวเทียมในประเทศ

ไทยเชิงพุทธบูรณาการ ดุษฎีนิพนธเรื่อง “แนวทางการพัฒนาจริยธรรมของผูประกอบกิจการโทรทัศนดาวเทียม ใน

ประเทศไทยเชิงพุทธบูรณาการ” มีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสภาพปญหาของผู

ประกอบกิจการโทรทัศนดาวเทียมในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับจริยธรรมของผูประกอบ

กิจการโทรทัศนดาวเทียมในประเทศไทย 3) เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาจริยธรรมของผูประกอบกิจการโทรทัศน

ดาวเทียมในประเทศไทยเชิงพุทธบูรณาการ งานวิจัยเรื ่องนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสารและการ

สัมภาษณเชิงลึกโดยกําหนด กรอบการวิจัยตามวัตถุประสงค ดวยวิธีการพรรณนา 

ผลการวิจัยพบวา 

จากแนวคิดทฤษฎีดานสื่อสารมวลชนไดกลาวถึงการกระทําผิดจริยธรรมของสื่อสารมวลชนไวหลายประการ 

เชน การโกหกและหลอกลวงเสนอขาวสารขอมูลท่ีไมจริง การมีอคติ ลําเอียงท่ีฝนตอจริยธรรม การมีผลประโยชนทับซอน

ของสื่อมวลชน และการขาดความเมตตาธรรมของสื่อ เปนตน 

ปญหาดานจริยธรรมของผูประกอบกิจการโทรทัศนดาวเทียม สวนใหญยังขาดจริยธรรมขาดความรับผิดชอบ

ตอวิชาชีพในการปฏิบัติงาน ไดแก ปญหาการประทุษรายทางวาจา ปญหาการสรางความเกลียดชัง ปญหาการสรางความ

แตกแยกในสังคม ปญหาการโฆษณาเกินจริง ปญหาการอวดอางสรรพคุณเกินจริง ปญหารายการชวนเช่ือ งมงาย ไรสาระ 
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และปญหารายการที่สอไปในทางลามก อนาจาร ซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบตอผูชมและสังคม ซึ่งหากยังไมไดรับการ

แกไขยอมจะสงผลกระทบตอผูบริโภคในวงกวางเนื่องจากกลุมผูบริโภคที่รับชมโทรทัศนดาวเทียมมีเปนจํานวนมากท่ัว

ประเทศ 

หลักพุทธธรรมที่สอดคลอง ในการนํามาใชบูรณาการกับวิธีการพัฒนาจริยธรรม เพื่อใชแกไขปญหาใน

ปจจุบัน ซึ่งประกอบไปดวย หลักอริยมรรคมีองค 8 หลักเบญศีล เบญจธรรม หลัก พรหมวิหาร 4 และหลักอคติ 4 ซึ่งสรุป

ได 4 วิธีเชิงพุทธบูรณาการ ดังตอไปน้ี 

1. หลักมรรคมีองค 8 นํามาบูรณาการกับวิธีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการประกาศใช พระราชบัญญัติ

สงเสริมจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชนฉบับใหมใหเร็วที่สุด เพื่อใหทุกสื่ออยูภายใต องคกรวิชาชีพสื่อสารมวลชนอัน

เดียวกัน เพื่อใหมีการควบคุมและกํากับดูแลกันเอง (Self Regulation) จะทําใหเกิดผลเปนความประพฤติที่ถูกตองดีงาม

ท้ังกาย วาจา ใจ 

2. หลักเบญจศีล, เบญจธรรม นํามาบูรณาการกับวิธีการหยุดยั้งหรือไมสนับสนุนชอง โทรทัศนดาวเทียมท่ี

กระทําผิดกฎหมาย หรือกระทําผิดจริยธรรม มีบทลงโทษในทางปฏิบัติที่เครงครัด ชัดเจนจาก กสทช.จะทําใหมีความ

ประพฤติท่ีคิดถูก พูดถูก ทําถูก ไมทําในสิ่งท่ีผิดกฎหมาย ไมทําใน สิ่งท่ีผิดศีลธรรม 

3. หลักพรหมวิหาร 4 นํามาบูรณาการกับการสงเสริมวิชาชีพสนับสนุนใหมีการจัด Forum การอบรม การ

เขาคาย สัมมนา โดย กสทช. และหนวยงานองคกรวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดยใชการจัดสนทนาแบบ Dialogue และ 

Collaborative สงเสริมใหเกิดความรวมมือ มีความปรารถนาดีตอกัน มีความรักความเมตตา จะทําใหเกิดผลเปนความ

ประพฤติท่ีประกอบดวยความรัก ความปรารถนาดี อยากใหเขาพนทุกขอยางมีปญญา 

4. หลักอคติ 4 นํามาบูรณาการกับการสงเสริมสนับสนุนใหมีผูเช่ียวชาญหรือหนวยงาน ภายนอก กสทช. ได

เขามามีสวนรวมในการออกระเบียบ ขอบังคับ แนวทางในการปฏิบัติและบทลงโทษตางๆ อยางเปนธรรมและเปนกลางใน

เรื่องความผิดทางจริยธรรม รวมทั้งสงเสริมสนับสนนุ ใหผูประกอบกิจการไดนําเสนอขาวหรือรายการดวยความเปนกลาง 

เหมาะสม ปราศจากอคติตางๆ จะทําใหเกิดผลเปนความประพฤติท่ีมีความเท่ียงตรง ยุติธรรม เปนกลาง ไมเอนเอียง 

จากที่กลาวมานี้ ผูวิจัยสามารถสรุปองคความรูใหมที่ไดจากการวิจัย คือ “NFFFP = GOOD SATELLITE TV 

OPERATOR MODEL”โดยมีรายละเอียดดงัน้ี “N” (THE NOBLE EIGHTFOLD PATH) คือ อริยมรรคมีองค 8 “F” (FIVE 

PRECEPTS) “F” (FIVE DHARMA) คือ เบญจศีล เบญจธรรม “F”(FOUR SUBLIME STATES OF MIND) คือ พรหม

วิหาร 4 และ “P” (PREJUDICE) คือ อคติ 4 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งน้ี เปนประโยชนตอการนำผลการวิจัยไปใช เพื่อจะไดนำมาเปนแนวทางในพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยได

นำเสนอขอเสนอแนะ 2 ประการ คือ ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช และขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 

 ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

 1. จากผลการวิจัยที ่คนพบ จะเห็นไดวาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุม

กรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรวมผูบริหารโรงเรียนไดใหความสำคัญตอการบริหารงาน

ของโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ ตามกรอบงานวิจัยทั้ง 3 ดาน การครองตน การครองคน และการครอง

งาน อยางเต็มท่ี 

 2. ผลการวิจัยในสิ่งที่เปนประโยชนตอการนำไปใชในหนวยงานหรือสถานศึกษาอื่นๆ หนวยงานตนสังกัดควร

นำไปประชาสัมพันธ และประยุกตใชกับสภาพบริบทของแตละโรงเรยีน  
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 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 จากผลการวิจัยท่ีคนพบวาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัด

สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และมีขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป ตามลำดับดังน้ี 

1. ดานการครองตน ควรทุมเทปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถแมจะมีปญหาหรือขอจำกัด  

2. ดานการครองคน ควรสนับสนุนเพ่ือนรวมงานท่ีมีความสามารถใหมีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการทำงาน 

3. ดานการครองงาน ควรแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทำงานดวยการใชเหตุผลมากกวาใชอารมณ 

4. ควรวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และ R&D เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึก 

5. ควรมีการวิจัยใชตัวแปรอ่ืน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลาย และมีการเปรียบเทียบกับตัวแปรอ่ืน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (2) เพื่อเปรียบเทียบ

ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำแนกตามสถานภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรประกอบดวยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน

มัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำนวน 234 คน กลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน

ภูมิ ประกอบดวยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 จำนวน 148 คนวิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้น ไดแก (1) ศึกษาปญหาการวิจัย (2) การออกแบบการวิจัย 

(3) การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการ

วิจัยคือแบบสอบถามชนิดประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละคาตัวกลางเลขคณิต คา

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาทีแบบ 2 กลุมเปนอิสระตอกัน และการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว  

 ผลการวิจัยพบวา (1) ความคิดเห็นของครูผู สอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรยีนโรงเรียนมธัยมวัดสงิห โดน

รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน (2) การเปรียบเทียบความ

คิดเห็นระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชายกับเพศหญิง และระดับการศึกษาปริญญาตรีกับระดับสงูกวาปรญิญา

ตรีของโรงเรียนมัธยมวัดสิงหตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงหไมแตกตางกัน (3) ความคิดเห็น

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณต่ำกวา 10 ปมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนแตกตางกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณที่มีประสบการณในการทำงานตั้งแต 21 ปขึ้นไป ท่ี

ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 

คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร ความคิดเห็นของครแูละบุคลากรทางการ 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were (1) To study the level of opinions of teachers and 

educational personnel towards academic administration of high school administrators at Wat Sing under 
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the Secondary Educational Service Area Office 1; (2) To compare the level of opinions of teachers and 

educational personnel on the academic administration of the administrators at Wat Sing Secondary 

School under the Office of the Secondary Educational Service Area 1, classified by the status of teachers 

and educational personnel.  

 Research methodology was a survey research. The population, totaling 234 persons, included 

teachers and educational personnel at Wat Sing Secondary School under the Secondary Educational 

Service Area Office 1. Sample, totaling 148 persons, obtained via simple random sampling technique 

comprised of teachers and educational personnel at Wat Sing Secondary School in secondary school. 

Research procedure consisted of 4 steps: (1) studying research problems (2) research design (3) data 

collection and analysis data (4) research writing paper. The instrument was a 5 rating scales questionnaire. 

The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing by 

Independent t-test and One Way ANOVA. 

 Major Finding: (1) The opinions of teachers and educational personnel at Wat Sing Secondary 

School under the Secondary Educational Service Area Office 1 toward the academic administration of the 

school administrators was at high level in overall. When considering each aspect, it was found that all 

aspects had the mean at high level in all aspects; (2) The comparison of opinions between male teachers 

and educational personnel and female teachers and education personnel, and between the bachelor's 

degree and postgraduate degree of Wat Sing Secondary School toward the academic administration of 

the administrators were not different; and (3) The opinions of teachers and educational personnel who 

were less than 10 years of experiences and the one who had experience of 21 years or more were 

different at statistical significance .05. 

Keywords: Academic Administration, Opinions of Teachers and Educational Personnel 

 

บทนำ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 

และ(ฉบับท่ี4) พ.ศ.2562 ในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา สวนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

มาตราที่ 39 ไดระบุวา “ใหกระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง”  

 การบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 งานของสถานศึกษา ประกอบดวย การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปน้ัน การบริหารวิชาการ นับวาเปนหัวใจสำคัญท่ีสุดของการบริหารสถานศึกษา 

ถือวาเปนงานหลักของสถานศึกษา สวนงานอื่น ๆ ไดแก การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร

ท่ัวไป เปนงานรองท่ีชวยสนับสนุนใหการดำเนินงานวิชาการมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากงานวิชาการเปนงานท่ีมีความ

เก่ียวของโดยตรงกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังน้ันสถาบันการศึกษาทุกระดับ

จำเปนตองใหความสำคัญตอการบริหารงานวิชาการเปนลำดับแรก ทั้งนี้สถาบันการศึกษาจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด 

ยอมข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเปนสำคัญ สอดคลองกับแนวนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการที่ไดตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานวิชาการที่มีตอการพัฒนานักเรียน และสถานศึกษา 
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โดยจะเห็นไดจากในการจัดหลักสูตรฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา เน้ือหาของหลักสูตร จะเนนหนักในเรื่องภารกิจในการ

บริหารงานวิชาการเปนสำคัญ และในการสอบแขงขันคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาสูตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาก็เชนกัน จะใช

การทดสอบความรูความเขาใจในงานวิชาการเปนหลักเกณฑสำคัญอยางหนึ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐานกำหนดไว โดยใหความสำคัญกับการบริหารงานวิชาการเปนอันดับแรก เพราะการบริหารวิชาการเปนงานสราง

ทักษะดานภูมิปญญาใหเด็กไดมีความรู ความสามารถในการแกปญหา มีเหตุผล สามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลท่ีมีความสำคัญท่ีสุดในการบริหารสถานศึกษาตองมีความรู ความเขาใจในการ

บริหารงานวิชาการตามขอบขาย (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553) 

ดังนั้นจากผลของการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห

ช้ีใหเห็นวา ถึงแมโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดสิงหจะเปนโรงเรยีนเกาแกและมช่ืีอเสียงในเขตฝงธนบุรี แตในดานการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนก็ยังมีพ้ืนท่ีท่ีควรไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน ซึ่งจากการสัมภาษณบุคลากรทางการศึกษา

ในเบ้ืองตน ทำใหผูวิจัยทราบวาการพัฒนาและปรับปรุงทางดานการบริหารวิชาการท่ีจะชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนในกลุมสาระการเรียนรู ดีขึ ้นควรดำเนินการใน 6 ดาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 3) การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) 

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ดังน้ัน จากความสำคัญของการบริหารงานวิชาการ และสภาพปญหาของโรงเรียนมัธยมวัดสิงหผูวิจัยจึงสนใจใน

การทำงานวิจัยเชิงสำรวจเพื่อทราบความคิดเห็นของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานวิชาการของ

ผูอำนวยการโรงเรียน เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงประสิทธิผล และประสิทธิภาพของงานวิชาการของโรงเรียนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  

  2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำแนกตามสถานภาพของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยยึดแนวทางการบริหารงานวิชาการ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ใน 12 ดานและในการวิจัยฉบับน้ีผูวิจัยไดเลือกวิจัย 6 ดานท่ีมีผลตอการพัฒนางาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมวัดสิงหตามความเหน็เบ้ืองตนท่ีผูวิจัยวิเคราะหจากการสมัภาษณครโูรงเรียนมัธยมวัดสิงห ไดแก  

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

6) การพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
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 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 234 คน เปนครูใน

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ปการศึกษา 2562 

กลุมตัวอยางไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดสงิห สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำนวน 148 คน โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของ เครซี่และมอรแกน 

(Krejcie and Morgan) และทำการสุมโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

  3. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

  3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพท่ัวไปของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 148 คนเปน

ครูในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ปการศึกษา 2562 โดยจำแนกเปนเพศ 

ระดับการศึกษา และประสบการณในการทำงาน ดังน้ี 

  1) เพศ ไดแก ชาย และหญิง 

  2) ระดับการศึกษา ไดแก ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 

  3) ประสบการณในการทำงาน ไดแก ต่ำกวา 10 ป 10 – 20 ป และตั้งแต 21 ปข้ึนไป 

  3.2 ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารงานวิชาการตามกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ใน 6 ดาน ดังน้ี 1) การ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ6) การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยใชแนวทางการบริหารงานวิชาการ

ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ใน 6 ดาน จากขอบขายดังกลาว ผูวิจัยจึงนำมาประมวลเปนกรอบแนวคิด ดังตอไปน้ี 

ตัวแปรอิสระ (X)      ตัวแปรตาม (Y) 

 

  

 

 

 

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 : กรอบความคิดในการวิจัย 

การบริหารงานวิชาการใน6 ดาน ตามแนวทางการ

บริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

ดังนี้ 

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (Y1) 

2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู (Y2) 

3.การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (Y3) 

4.การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Y4) 

5.การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (Y5) 

6.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา 

(Y6) 

สถานภาพท่ัวไปของขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษาจำแนกตาม 

1) เพศ (X1) 

  (1) ชาย (X11) 

 (2) หญิง (X12) 

2) ระดับการศึกษา (X2) 

 (1) ปริญญาตรี (X21) 

 (2) สูงกวาปริญญาตรี (X22) 

3) ประสบการณในการทำงาน (X3) 

 (1) ต่ำกวา 10 ป (X31) 

 (2) 10 – 20 ป (X32) 

 (3) ตั้งแต 21 ปข้ึนไป (X33) 
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สรุปผลการวิจัย 

 1. ความคิดเห็นของครูผู สอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห โดนรวมอยูในระดับ

มาก (Χ =3.90) เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยสามารถเรียงลำดับคาเฉลี่ย

สูงสุด 3 ดานคือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3) การวัดผล

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

1.1 ความคิดเห็นของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห ดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก 

1.2 ความคิดเห็นของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก 

1.3 ความคิดเห็นของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห ดานการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก 

1.4 ความคิดเห็นของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห ดานการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก 

1.5 ความคิดเห็นของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห ดานการพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก 

1.6 ความคิดเห็นของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห ดานการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก 

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห สามารถสรุปได ดังน้ี 

2.1 ความคิดเห็นระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชายกับเพศหญิงของโรงเรียนมัธยมวัดสิงหตอ

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงหไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความคิดเห็น

ระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชายกับเพศหญิงของโรงเรียนมัธยมวัดสิงหตอการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงห ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนับสำคัญทางสถิติท่ี .05 สวนดานอ่ืนๆไมแตกตางกัน 

2.2 ความคิดเห็นระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีกับระดับสูงกวา

ปริญญาตรีของโรงเรียนมัธยมวัดสิงหตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงหไมแตกตางกัน แตเมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา ความคิดเห็นระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีกับระดับสูง

กวาปริญญาตรีของโรงเรียนมัธยมวัดสิงหตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงห ดานการวัดผล

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน กับดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแตกตางกันอยางมีนับสำคัญทางสถิติ

ท่ี .05 สวนดานอ่ืนๆไมแตกตางกัน 



288 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 1 January - June 2021 

2.3 ความคิดเห็นระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณในการทำงานต่ำกวา 10 ป 

ประสบการณในทำงานระหวาง 10 -20 ป และประสบการณในการทำงานตั้งแต 21 ปขึ้นไปตอการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงหในภาพรวม (Y) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 เมื่อพิจารณารายดานพบวา

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู (Y2) และดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (Y5) แตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 สวนดานอ่ืนๆไมแตกตางกัน ในประเด็นรวมและรายดานท่ีแตกตางจึงตองพิสูจนความแตกตาง

รายคูตอไป ดังน้ี 

2.3.1 ความแตกตางรายคูของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงหตามความ

คิดเห็นระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณแตกตางกันในภาพรวมนั้น ปรากฏวาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีประสบการณต่ำกวา 10 ปมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนแตกตางกับครู

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณท่ีมีประสบการณในการทำงานตั้งแต 21 ปข้ึนไป 

2.3.2 ความแตกตางรายคูของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงหตามความ

คิดเห็นระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณแตกตางกันในดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู น้ัน 

ปรากฏวาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณต่ำกวา 10 ปมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนแตกตางกับครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณท่ีมีประสบการณในการทำงานตั้งแต 21 ปข้ึน

ไป 

2.3.3 ความแตกตางรายคูของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงหตามความ

คิดเห็นระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณแตกตางกันในดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษานั้น ปรากฏวาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณต่ำกวา 10 ปมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารโรงเรียนแตกตางกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณที่มีประสบการณในการทำงาน

ระหวาง 10-20 ป และครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณท่ีมีประสบการณในการทำงานตั้งแต 21 ปข้ึนไป 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากกลการวิจัย มีประเด็นท่ีสามารถนำมาอภิปรายได ดังน้ี 

 1. ความคิดเห็นของครูผู สอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงห โดนรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ี

อาจเน่ืองจากวาครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษากลุมผูตอบแบบสอบถามจำนวน 148 คน มีถึงจำนวน 109 คน มี

ประสบการณไมถึง 10 ป ซึ่งทำใหการรับรูจนกลายเปนความเขาใจยังไมลึกซึ้งเพียงพอประกอบกับบริบทของโรงเรียน

มัธยมวัดสิงหเปนบริบทในเชิงบวกกลาวคือเปนโรงเรียนที่ไดรับรางวัลดานตางๆมากมายทำใหครูผูสอนและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีประสบการณนอยยังแยกแยะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนไมขาดออกจากการบริหารใน

ดานอื่น สงผลทำใหครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณไมถึง 10 ปมีทัศนะในเชิงบวกสูง แตถึงอยางไร

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรยีนมัธยมวัดสงิหในภาพรวมที่อยูในระดับมากนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ วิมล 

เดชะ (2559: บทคัดยอ) ที่ไดวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนดีประจำตำบล สังกัด สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ผลการวิจัยพบวาการ บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห ซึ่งพบวา ความคิดเห็นระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชายกับเพศหญงิของโรงเรียนมธัยม

วัดสิงหตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงหไมแตกตางกัน และความคิดเห็นระหวางครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีกับระดับสูงกวาปริญญาตรีของโรงเรียนมัธยมวัดสิงหตอการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงหไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห ไมวาจะเปนเพศไหนหรือมีการศึกษาศึกษาในระดับใดสวนใหญตางก็มีความภาคภูมิในโรงเรียนท่ี

ตนเองปฏิบัติราชการอยูเน่ืองจากโรงเรียนมัธยมวัดสิงหเปนสถานศึกษามีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากผูบริหารมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ เปนผูนำทางวิชาการ และจัดโครงสรางการ

บริหารที่ดี ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูมีความรู ความสามารถและมี

ความหลากหลายในอาชีพ พรอมใหความรวมมือในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของณรงค สินธุปน (2541) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา ผล

การศึกษาปรากฏวา ในความเห็นของทั้งฝายบริหารและคณะครู การบริหารงานวิชาการทั้ง 4 ดานของโรงเรียน คือ ดาน

การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียน เปนไปตามข้ันตอน

ที่ไดวางไว แตทั ้งนี ้ไมไดหมายความวาการที่ไดดำเนินการตามขั้นตอนตางๆเหลานั ้นในตัวของมันเองจะทำใหการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเปนอยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะอยางยิ ่งจะทำให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ดีขึ้นจนเปนที่นาพอใจ ทั้งนี้ก็เพราะวารายละเอียดของงานในแตละดาน 

ปริมาณและความพอเพียงของทรัพยากรท้ังการบริหารและทางวิชาในแตละดาน ตลอดจนคุณภาพของงานท่ีดำเนินการยงั

เปนปญหาที่จะตองไดรับการปรับปรุงแกไขพัฒนามีอีกมาก เชน ความไมสมบูรณของขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับตัวนักเรียน 

ความพอเพียงของเอกสารหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน ความสัมพันธกับชุมชนที่ยังไมดีพอ ครูบางสวนยังไมวาง

แผนการสอนท่ีดีพอ ครูและนักเรียนยังไมใชประโยชนจากหองสมุดเทาท่ีควร ครูไมคอยมีโอกาสไปศึกษาดูงานในโรงเรียน

อ่ืนๆ ความไมสมบูรณไมเปนมาตรฐานของการวัดและประเมนิผลการเรียน ความไมเท่ียงตรงของเครื่องมือและประเมินผล

การเรียนและการไมเห็นความสำคัญการวิเคราะหขอสอบ ดังนั้น หากผูบริหารโรงเรียนและคณะครูอาจารยของโรงเรยีน

ใหความสำคัญกับรายละเอียดเรื่องตางๆ ตามข้ันตอนของการดำเนินงานในแตละดานใหมากข้ึน และรวมกันพิจารณาทาง

เยียวยาแกไขก็เชื่อไดวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยรวมจะมีคุณภาพมากขึ้นกวาที่เปนอยูได แตสำหรับการ

เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณในการทำงานต่ำกวา 10 ป ประสบการณ

ในทำงานระหวาง 10 -20 ป และประสบการณในการทำงานตั้งแต 21 ปขึ้นไปตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนมธัยมวัดสิงหในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติที่ .05 จะพบวาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี

ประสบการณต่ำกวา 10 ปมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนแตกตางกับครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีประสบการณที่มีประสบการณในการทำงานตั้งแต 21 ปขึ้นไป เนื่องจากครูผูสอนและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีมีประสบการณไมถึง 10 ปซึ่งเปนกลุมใหญของโรงเรียนมีทัศนะในเชิงบวกสูงเพราะชื่อเสียงและความเกาแกของ

โรงเรียน สวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณตัง้แต 21 ปข้ึนซึ่งเปนกลุมนอยของโรงเรียนไปมีความหวังตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียนสูง แตจากผลการประเมินภายในกลับพบวาในหลายกลุมสาระวิชาผลการเรียนของ

นักเรียนยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจนักทำใหเมื่อแสดงความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนจึงให

คะแนนในระดับไมสูงเกือบทั้งหมด ดังนั้นเมื่อนำคาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับกลุมครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี

ประสบการณไมถึง 10 ป แตกตางกัน ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของแมคคารธี (McCarthy, 1976) ไดศึกษาเกี ่ยวกับ

บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐนิวเจอรซี่ จากกลุมตัวอยาง คือผูบริหารโรงเรียน 

ผูชวยผูบริหารโรงเรียน หัวหนาหมวดวิชาและครู ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารและผูชวยผูบริหารฝายวิชาการมีความเห็น

ตางจากกลุมครู เกี่ยวกับบทบาทการปฏิบัติดานวิชาการในเรื่องของการสังเกตการสอน การวัดผลและประเมินผล การ

จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานดานวิชาการ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจของคณะกรรมการทุกกลุมตัวอยางมี
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ความเห็นตรงกันวาผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทในการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด มากกวาการ

บริหารงานอ่ืนๆ 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนำไปใช 

  1. ผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงหสามารถนำผลการวิจัยไปเปนสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ

ไดตรงประเด็น เชนการเปดโอกาสใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในดานตางๆที่ครู

และบุคลากรทางการศึกษาเห็นวามีผลตอการบริหารงานวิชาการสูง คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การ

พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และ 6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 2. ผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สามารถนำผลการวิจัยไปทำความเขาใจกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ

ทำความเขาใจในประเด็นที่ยังมีความเห็นแตกตางกันอยูเพื่อสรางทีมในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนใหบรรลุ

เปาหมายงานวิชาการของโรงเรียน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคนควาตอไป 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการ/วิธีการ/รูปแบบ ของแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรตามเพื่อคนหาแนวทางการ

บริหารเพ่ือใหเกิดการพัฒนาในการบริหารงานวิชาการเพ่ือใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม 

2. ควรศึกษาความสมัพันธเก่ียวกับศักยภาพตางๆของผูบริหารสถานศึกษาเชน มนุษยสัมพันธ ภาวะผูนำ ภาวะ

ผูนำการเปลี่ยนแปลง ฯลฯของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาวามีความ

เก่ียวของกันในระดับใดและ/หรือสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยางไร  

3. ควรศึกษากระบวนการ/วิธีการ/รูปแบบ ของแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรตามของผูบริหารสถานศึกษาตามการ

รับรูของครู ในกลุมเครือขายโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือนำขอมูลท่ีไดมาเปรียบเทียบกัน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นของขาราชการครูที ่มีตอการบริหารงานบุคคลตาม

หลักธรรมภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

(2) เพื ่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูที ่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษากลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา

และประสบการณการทำงาน  

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร ประกอบดวยขาราชการครูสถานศึกษากลุม 6 ในสังกัดสำนักงาน

เขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 753 คน กลุ มตัวอยางใชวิธีส ุ มแบบแบงชั ้นภูมิ 

ประกอบดวยขาราชการครูจำนวน 254 คน เครื ่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา

ที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

 ผลการวิจัย พบวา (1) ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบรหิาร

สถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

(2) ขาราชการครูที่มีระดับการศึกษา และประสบการณการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลตาม

หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  

เขต 1 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: การบริหารงานบุคคล หลักธรรมาภิบาล  

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: (1) To study the opinions of the government teachers on 

personnel management with good governance principles of the school administrators in group 6 under 

the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1; and (2)To compare the opinions of the 

government teachers on personnel management with good governance principles of the school 

administrators in group 6 under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1, classified by 

education level and work experience. 
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Research methodology was a survey research. The population included 753 government 

teachers of the schools in group 6 under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1. 

Samples, totaling 254 teachers, obtained via stratified random sampling technique, comprised of the 

teachers of the schools in group 6 under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1. The 

instrument used for collecting the data was a 5-level rating scale questionnaire. Statistics used for data 

analysis were frequency, percentage, mean, Standard Deviation, t-test and One-way analysis of variance. 

The Results of this research found that: (1) The government teachers’ opinions on personnel 

management with good governance principles of the school administrators in group 6 under the 

Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1 were at high in overall; and (2) the government 

teachers with different education levels and work experiences had no different opinions on personnel 

management with good governance principles of the school administrators in overall. 

Keywords: Personnel management, Good governance principles 

 

บทนำ 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 มาตรา 44 กำหนดใหสถานศึกษาท่ีจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเปนนิติบุคคล เปนผลใหภารกิจ อำนาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของสถานศึกษาเกี่ยวกับ

การบริหารบุคคลปรับเปลี่ยนไปใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารจัดการ ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษาโดยตรง ในกรณีที ่มีกฎหมายกำหนดใหเปน อำนาจหนาที ่ของปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหผูดำรงตำแหนงดังกลาว

มอบอำนาจ ใหแกผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูอำนวยการสถานศึกษา แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหคำนึงถึง

ความเปนอิสระและการบริหารงานที่คลองตัวในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษา 

ภายใตหลักการบริหารงานการศึกษา อำนาจหนาที ่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี ่ยวกับงบประมาณและการ

ดำเนินการทางงบประมาณของผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผูอำนวยการสถานศึกษา รวมถึงหลักการให

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษามีอำนาจทำนิติกรรมสัญญาในวงเงิน งบประมาณที่ไดรับอนุมัต ิหลักเกณฑ

การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และดำเนินการทางวินัยกับครูและ บุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธกับ

แนวทางที่กำหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามที่กำหนด การ

บริหารงานบุคคลตามแนวการบริหารสถานศึกษา มุงใหกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุด 

ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระคลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเร ียน 

สถานศึกษา และชุมชน ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถ

พัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพนักเรียน และชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562) 

การใชระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีหรือธรรมาภิบาลเปนแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบให

สังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติงาน ฝายราชการและฝายธุรกิจ 
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สามารถอยูรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและเปนสวนเสริมสรางความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกองคกร

และประเทศเพ่ือปองกัน แกไขภาวะวิกฤติท่ีอาจจะเกิดข้ึนมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส 

และการมีสวนรวม ซึ่งเปนคุณลักษณะสำคัญของความเปนมนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ

ทรงเปนประมุข สอดคลองกับกระแสโลกที่เขาสูยุคเทคโนโลยีที่มีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมตางๆ ซึ่งทำใหสถานการณดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารประเทศ ในทุกภูมิภาคของโลกมกีาร

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงจำเปนที่จะตองเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนและสรางความพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนตลอดเวลา (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542) 

ดังนั้นผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานกลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 วาการบริหารงานบุคคลเปน

อยางไร มีปญหาหรืออุปสรรคในการบริหารงานอยางไร ในมุมมองแนวคิดของผูบริหาร ครูผูสอน รวมถึงบุคลากรทาง

การศึกษา เพ่ือนำผลการศึกษาท่ีไดเปนขอมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนาสงเสริม ยกระดับคุณภาพการบริหารงานบุคคล 

และการนำขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปใชใหเปนประโยชน อีกท้ังยังนำผลการศึกษาไปประยุกตใชในระบบการบริหารงาน

ในสถานศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษากลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 

 2. เพื ่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูที ่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษากลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนกตามระดับ

การศึกษาและประสบการณการทำงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

  1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากลุม 6 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 6 ดาน ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ

โปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา 

  2. ขอบเขตดานประชากร  

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครู กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 753 คน ซึ่งกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ไดจำนวน 254 คน โดยใช

ตารางเครจซี่และมอรแกน 

3. ขอบเขตดานตวัแปร  

3.1 ตัวแปรอิสระ  

3.1.2 ระดับการศึกษาจำแนกเปน  
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1) ปริญญาตรี  

2) สูงกวาปริญญาตรี 

3.1.3 ประสบการณการทำงานจำแนกเปน 

   1) ประสบการณการทำงานนอยกวา 10 ป 

   2) ประสบการณการทำงาน 10-20 ป 

   3) ประสบการณการทำงานมากกวา 20 ป   

3.2 ต ัวแปรตาม ได แก   ความค ิดเห ็นของข าราชการคร ูท ี ่ม ีต อการบร ิหารงานบุคคลตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

ประกอบดวย 6 หลัก คือ 

3.2.1 หลักนิติธรรม  

3.2.2 หลักคุณธรรม  

3.2.3 หลักความโปรงใส  

3.2.4 หลักการมีสวนรวม  

3.2.5 หลักความรับผิดชอบ  

3.2.6 หลักความคุมคา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผูวิจัยใชหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบดวย หลักสำคัญ 6 ดาน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 

หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผดิชอบและหลักความคุมคา โดยศึกษาและเปรียบเทียบตามตัวแปร

ระดับการศึกษา และประสบการณการทำงาน  

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ระดับการศึกษา 

- ปริญญาตร ี

- สูงกวาปริญญาตร ี

2. ประสบการณการทำงาน 

- ประสบการณการทำงานนอยกวา 10 ป 

- ประสบการณการทำงาน 10-20 ป 

- ประสบการณการทำงานมากกวา 20 ป 

 ความคิดเห็นขาราชการครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลตาม

หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 1 6 หลักการสำคัญ ไดแก 

1. หลักนิติธรรม  

2. หลักคุณธรรม  

3. หลักความโปรงใส  

4. หลักการมสีวนรวม  

5. หลักความรับผิดชอบ  

6. หลักความคุมคา 
 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สรุปผลการวิจัย  

 1. การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

1.1 ขาราชการครูที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดาน สรุปไดดังน้ี 

  1.1.1 ดานหลักนิติธรรม พบวา ขาราชการครูที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุ ม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักนิติธรรม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥= 3.47) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามี

การบริหารงานบุคคลโดยใชหลัก นิติธรรม อยูในระดับมาก ไดแก การแตงตั้งบุคลากรเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำ

หลักฐานการปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา (�̅�𝑥= 3.60) และสำหรับขอที่เหลือมีการบริหารโดยใช

หลักธรรมาภิบาลอยูในระดับปานกลาง 

  1.1.2 ดานหลักคุณธรรม พบวา ขาราชการครูที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุ ม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักคุณธรรม ในภาพรวม อยูในระดับมาก (�̅�𝑥= 3.59) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีการ

บริหารงานบุคคลโดยใชหลักคุณธรรม อยูในระดับปานกลาง ไดแก เปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติตน

ดานความซื่อสัตย และความสุจริต (�̅�𝑥= 3.47) สำหรับขอท่ีเหลือมีการบริหารโดยใชหลักคุณธรรมอยูในระดับมาก 

  1.1.3 ดานหลักความโปรงใส พบวา ขาราชการครูท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุ ม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักความโปรงใส ในภาพรวม อยูในระดับมาก (�̅�𝑥= 3.54) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามี

การบริหารโดยใชหลักความโปรงใสอยูในระดับปานกลาง ไดแก การจัดกิจกรรมเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจใหแกครูและ

บุคลากรในสถานศึกษา โดยไมเลือกปฏิบัติ (�̅�𝑥= 3.47) สำหรับขอท่ีเหลือมีการบริหารโดยใชหลักความโปรงใสอยูในระดับ

มาก  
  1.1.4 ดานหลักการมีสวนรวม พบวา ขาราชการครูที ่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการ

บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักการมีสวนรวม ในภาพรวม อยูในระดับมาก(�̅�𝑥= 3.59) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามี

การบริหารโดยใชหลักความโปรงใสอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเปดโอกาสใหครูและ

บุคลากรในสถานศึกษารวมตัดสนิใจ ในปญหาสำคัญของสถานศึกษา (�̅�𝑥= 3.64) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การเปด

โอกาสใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนคณะกรรมการในการกำหนดอัตรากำลัง (�̅�𝑥= 3.54) 

  1.1.5 ดานหลักความรับผิดชอบ พบวา ขาราชการครูที ่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการ

บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักความรับผิดชอบ ในภาพรวม อยูในระดับมาก (�̅�𝑥= 3.52) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวามีการบริหารโดยใชหลักความรับผิดชอบอยูในระดับปานกลาง ไดแก การใหความสำคัญในการพัฒนาครูและ

บุคลากรภายในสถานศึกษา (�̅�𝑥= 3.48) สำหรับขอท่ีเหลือมีการบริหารโดยใชหลักความรับผิดชอบอยูในระดับมาก 

  1.1.6 ดานหลักความคุมคา พบวา ขาราชการครูที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุ ม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
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กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักความคุมคา ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥= 3.41) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวามีการบริหารโดยใชหลักความคุมคาอยูในระดับมาก ไดแก การสนับสนุนใหครูและบุคลากรรวมกันประหยัดพลังงาน 

(�̅�𝑥= 3.94) สำหรับขอท่ีเหลือมีการบริหารโดยใชหลักความคุมคา อยูในระดับปานกลาง 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูท่ีมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิ

บาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนก

ตามระดับการศึกษา และประสบการณการทำงาน สรุปไดดังน้ี 

 2.1 ขาราชการครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยภาพรวมและ

รายดานทุกดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 2.2 ขาราชการครูที่มีประสบการณการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิ

บาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดย

ภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส ดาน

หลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา พบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคไดดังน้ี 

 1. การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษา มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบคุคล 

ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำหนดใหมีการเปลี่ยนแปลง

หลักเกณฑของสงัคมใหมในความพยายามสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good Government) 

โดยเนนเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจภาครัฐมากขึ้น ภาครัฐมีการบริหาร การปกครองที่โปรงใส 

ประชาชนสามารถตรวจสอบได และรัฐบาลไดเห็นความสำคัญในการสรางระบบการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

คณะรัฐมนตรีไดออกมติใหความเห็นชอบ วาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2542 ไดกำหนดใหทุกกระทรวง 

ทบวง กรมและสวนราชการถือปฏิบัติ จากการวิจัยพบวา การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษา กลุม6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศกึษา 

มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับทักษิณา เหลืองทวีผล (2551, น.117) 

ไดศึกษาเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค

เขต 3 โดยพบวาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ชลทิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน (2551, น.59) เรื่องการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ชลบุรีเขต 1 โดยพบวาการบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาใน

ภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับนิชนันท หลุยใจบุญ (2551,น.86) เรื่องการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 พบวา การบริหารงานบุคคลดานการวางอัตรากำลังอยู

ในระดับมาก  
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 จากผลการวิจัยการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลสูงสุด คือ ดานหลักคุณธรรมและดานหลักการมีสวนรวม รองลงมาคือ ดานหลักความโปรงใส ดานหลัก

ความรับผิดชอบ สวนดานท่ีมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่ำสุดและมีการบริหารอยูในระดับปานกลาง คือ ดาน

หลักนิติธรรมและดานหลักความคุมคา เมื่อจำแนกในสวนของรายละเอียดแตละดานสามารถนำเสนอไดดังตอไปน้ี 

 1. ดานหลักนิติธรรม การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักนิติธรรม ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ี

อาจเปนเพราะ การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ดานหลักนิติธรรมยังไมดีเทาท่ีควร เนื่องดวยมีการปรับปรุง

กฎระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลงตางๆในการกำหนดอัตรากำลังครู การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ไมไดมีครูและบุคลากรในการ กำหนด ปรับปรุงกฎระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลงตางๆ และอีกอยางการ

สรางกฎระเบียบน้ันสวนใหญจะยึดระเบียบทางราชการเปนหลักทำใหการปรับปรุงกฎใหเขากับบริบทของโรงเรียนจึงทำ

ไดยาก สอดคลองกับ ผลงานวิจัยของสุวรรณ ทองคำ (2545)ไดทำ การศึกษาวิจัยสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี จากความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

และครูผู สอนในสังกัด พบวา ผู บริหารโรงเรียนสวนใหญบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลในระดับปานกลางเมื่อ

พิจารณารายหลัก สวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง สำหรับงานวิจัยนี้มีผลอยูในระดับปาน

กลางนั้นอาจเปนเพราะวาคณะบริหารบางสวนยังขาดภาวะผูนำปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลงตาง ๆ 

เผยแพรขอมูลขาวสารสูสาธารณชนอยางสม่ำเสมอและยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของพระปยวัฒน ปยสีโล (2554, หนา 

110) ไดทำการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร ในภาพรวมและรายขออยู

ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ผลจากการวิจัยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ แสดงใหเห็นวา ในการออกกฎบัญญัติ โดยไมคำนึงถึง

สิทธิหนาที่ของประชาชน และไมมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบโดยทั่วถึง ไมจัดใหมีการทำ ประชา

พิจารณในการออกขอบัญญัติเทศบาลที่จะมีผลบังคับใชกับชุมชน กับทั้งไมเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคดิเห็น

เกี่ยวกับขอบังคับตาง ๆ ที่จะมีผลบังคับใชกับชุมชน และการบริหารงานของเทศบาลไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ประชาชนเห็นวา เทศบาลดำเนินการไดไมมากเทาท่ีควร  

 2. ดานหลักคุณธรรม การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักคุณธรรม ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 

สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในความถูก ตองดีงาม สำรวจสถานศึกษาและใหกำลังใจแก

ผูใตบังคับบัญชาท่ีปฏิบัติงานอยางขยัน อดทน ซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติตอครูและบุคลากรในสถานศึกษาอยางเสมอภาคและ

เปนธรรม สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษามีระเบียบวินัย และเปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติตน

ดานความซื่อสัตย และความสุจริต สอดคลองกับงานวิจัยของ งานวิจัยของชาญ สีหราช (2542) ที่ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการปฏิบัติการ ปฏิบัติงานและคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย

พบวา ผูบริหารมีการปฏิบัติการ ปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบดานการครองตน ครองคน และครองงานอยู

ในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับสามารถ อินตามูล (2548, น.110) ไดทําการศึกษาการใชธรรมาภิบาลในการบรหิาร



299 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 5 โดยพบวาการใชธรรมาภิบาลในการ

บริหารตามหลักคุณธรรมในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก โดยเฉพาะการที่ผูบริหารสถานศึกษาใช

วาจาสุภาพเหมาะสมและใหเกียรติบุคลากรทุกคน สอดคลองกับงานวิจัยของ กวี เจะหมัด (2558, น.27) เรื่องพฤติ

กรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย

พบวาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนในดานหลักคุณธรรมโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก 

 3. ดานหลักความโปรงใส การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักความโปรงใส ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ี

อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มี

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนของครูและบุคคลากรภายในสถานศึกษา ในรูปของคณะกรรมการ

และพรอมเปดเผย การแตงตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลการดำเนินงาน และการวางแผนอัตรากำลังของโรงเรียน 

ประกอบดวยผูแทนของทุกฝาย การจัดกิจกรรมเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา โดยไม

เลือกปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติงานและเปดเผยขอมูลขาวสารของสถานศึกษา ท่ีเปนประโยชน การเปดโอกาสให

บุคลากรสามารถตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติราชการของตนเองใหถูกตองและเปนปจจุบัน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุชิน เรืองบุญสง (2551) ไดศึกษาเรื ่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนโดยรวมและรายดานอยู

ในระดับมากทุกดาน ผลการศึกษาของสุจิตรา มีจํารัส (2550, น.54) พบวา ผูบริหารควรมีความซื่อสัตยสุจริตทำงานดวย

ความโปรงใสพรอมรับการตรวจสอบควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาผูปกครอง ครูและ ชุมชน เขามารวมคิด 

รวมทำรวมวางแผน ตลอดจนแตงตั้งคณะทำงานและผูรับผิดชอบการทำงานอยางชัดเจน เผยแพรขอมูลขาวสารการ

ปฏิบัติงานของโรงเรียนแกชุมชนอยางสม่ำเสมอ เชนเดียวกับ การศึกษาของ นิกร นวโชติรส (2550) พบวาสำหรับการ

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ดานความโปรงใส ผู บริหารและครูตางพอใจที่จะปฏิบัติมากที ่สุดคือใหโรงเร ียนมี

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของ 
4. ดานหลักการมีสวนรวม การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภบิาลของผูบรหิารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีการ

เปดโอกาสใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนคณะกรรมการในการกำหนดอัตรากำลัง มีการเปดโอกาสใหครูมสีวนรวม 

ในการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการรับฟงความคิดเห็นของ

คณะกรรมการในการวิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีการเปดโอกาสใหครูและ

บุคลากรในสถานศึกษารวมตัดสินใจ ในปญหาสำคัญของสถานศึกษา และมีการเปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็นใน

การประเมินผลการดำเนินงานบุคลากรในสถานศึกษา สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546, น.1) ที ่ไดกำหนด

เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลวาตองมีการวางแผนและดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว การวางแผนมี

สวนรวมใหผูบริหารมีทิศทางในการบริหาร เพราะฉะน้ันผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนการบริหาร 

เชนเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการกำหนด
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แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาส นาคปฐม (2559, น78) ไดศึกษา

เรื่อง การบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญอินทาราม เทศบาล

เมืองชลบุรี อยูในระดับมาก เนื่องมาจากการบริหารงานสถานศึกษานี้ผูบริหารไดดำเนินการตามหลักการบริหาร โดยใช

โรงเรียนเปนฐานจึงตองมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีสวนรวมของคณะครู ผูปกครอง และชุมชนตองเปด

โอกาสใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการศึกษาไดมีโอกาสรวมวางแผน กำหนดนโยบาย การดำเนินงาน รวมแสดงความคิดเห็น 

รวมตัดสินใจ สงเสริมใหมีการทำงานเปนทมี เปนการชวยสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษาและชุมชน ซึ่ง

จะนำ ใหองคกรประสบความสำเร็จในการทำงาน หรือมีอุปสรรคในการทำงานนอยลง  

 5. ดานหลักความรับผิดชอบ การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักความรับผิดชอบ ภาพรวมอยูในระดับ

มาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 1 มีความรับผิดชอบในการวางแผนอัตรากำลัง การแตงตั้งคณะกรรมการการทำงานตางๆ การใหความสำคัญในการ

พัฒนาครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา การใหความสำคญัในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรางขวัญกำลังใจให

ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา การใหความสำคัญในการนำผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของสุนทร ออนวัง (2550) ไดศึกษาเก่ียวกับการ

บริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลในโรงเรียนบานนาปาคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 พบวา 

การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนบานนาปาคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ใน

ภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ รินทรรดี พิทักษ (2553, น.40) เรื ่อง พฤติกรรมการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในทัศนะของครูสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการอาชีวะศึกษา จังหวัด

สงขลา โดยพบวาผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาล ดานหลักความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก โดยเฉพาะการเขาใจปญหา ในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพรอมท่ีจะใหความชวยเหลือแกบุคลากรท่ีเกิด

ปญหาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกลาที่จะยอมรับผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของตนเองและบุคลากรใน

สถานศึกษาและแสดงความรับผิดชอบเมื่อเหตุการณตาง ๆ เกิดข้ึน  
 6. ดานหลักความคุมคา การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักความคุมคา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  

เขต 1 มีการวางแผนการเกลี่ยอัตรากำลังในแตละรายวิชาตามความจำเปนและความเหมาะสม การระดมทรัพยากรมาใช

ในการพัฒนาครูและบุคลากร การมอบหมายภาระงานใหครูและบุคลากร การสนับสนุนใหครูและบุคลากร นำนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเขามาใชในการดำเนินงานฝายบุคคลเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว การสนับสนุนใหครูและบุคลากรรวมกัน

ประหยัดพลังงานไดไมดีเทาท่ีควร สอดคลองกับงานวิจัยของ พระปยวัฒน ปยสีโล (จักรแต) (2554) ไดศึกษาเก่ียวกับการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร โดยพบวา บุคลากรและประชาชนมีความคิดเห็นตอ

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมอืงแพร จังหวัดแพร ในดานหลักความคุมคา อยูในระดับปานกลาง คือ 

การใชทรัพยากรอยางจำกัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวมและชุมชน มีการรณรงคใหประชาชนประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดอาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ จัดไดมีความเหมาะสมสงางามมีความทันสมัย การใช
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งบประมาณอยางคุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานท่ีชุมชนไดรับและการใชจายทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยูอยางจำกัดไดอยาง

คุมคาและมีประสิทธิภาพ 

 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนกตาม วุฒิการศึกษา และประสบการณการทำงาน 

สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

2.1 การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 

ผลการวิจัยปรากฏเชนน้ีเน่ืองจากวาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารเปนสิ่งท่ีผูบริหารจะตองยึดถือ

ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 อีกทั้งผูบริหารภายในโรงเรียนทั้งที่มีวุฒิ

การศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรตีางรับรู และยอมรับการบริหารตามหลกัธรรมาภบิาลจากการฝกอบรม 

การเรียนรูดวยตนเอง หรือการศึกษาตอท่ีไดดำเนินการอยางท่ัวถึง และปจจุบันมีระเบียบบริหารสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 

2542 วาดวยการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีจึงมีการจัดอบรมใหแกผูบรหิารสถานศึกษาทุกคน ไมวาจะมีวุฒิการศึกษาใดก็

จะไดรับการอบรมเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล ผูบริหารจึงตองยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ดังน้ัน วุฒิการศึกษาท่ี

แตกตางกันจึงไมมีผลกระทบตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรินทรรดี พิทักษ(2553) 

พบวาผูบริหารสถานศึกษาเขาใจปญหาในการปฏิบัติงานและพรอมที่จะใหความชวยเหลอืแกบุคลากรที่เกิดปญหาในการ

ปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของดุจหทัย ครุฑเดชะ (2550) ที่ไดทำการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นของ

ประชาชนตอการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล: ศึกษากรณีองคการบริหารสวนตำบลหวยกะป อำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี พบวาเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตำบลหวยกะปพบวา ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกันมีความคิดเห็นตอการ

บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน สอดคลองกับปาริชาติ เทพอารักษ (2550) ใหความเห็นวาหลัก

ความสำนึกรับผิดชอบ เปนกระบวนการทำงานท่ีชวยเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งข้ึน สอดคลองกับงานวิจัย

ของซอหมาด ใบหมาดปนจอ (2553) พบวาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบรหิาร

โรงเรียน จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

2.2 การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนกตามประสบการณการทำงานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 

1 มีการบริหารงาน และการดูแลเอาใจใส รวมถึงการใหความสำคัญแกครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน 

โดยไมจำกัดวาจะเปนผูท่ีทำงานมาเปนเวลานานมากนอยเพียงใด และการบริหารงานจะมีการมอบหมายงานใหกับครูท่ีมี

ประสบการณในการทำงานนอยกวา 10 ป มีสวนรวมในการทำงานมากกวาครูท่ีมีประสบการณการทำงาน 10-20 ป และ
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มากกวา 20 ป เนื่องจากครูที่มีประสบการณการทำงานนอยกวา 10 ป สามารถใชเทคโนโลยี และยังเปนการฝกฝนการ

ปฏิบัติงานใหเกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้น สวนครูที่มีประสบการณทำงานตั้งแต 10 ปขึ้นไปก็ยังชวยเหลืองานในดานอื่นๆ

อยางเต็มความสามารถมีความรับผิดชอบตองาน ไมมีการเลือกงานที่จะปฏิบัติ จึงเปนผลใหครูที่มีประสบการณทำงาน

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน ซึ่งก็สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของสุนันทา รุงเนียม (2548 , น.136) เรื่องการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาใน

จังหวัดของแกน พบวา บุคลากรที่มีประสบการณในการทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานบุคลากร

โดยรวมไมตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของซอหมาด ใบหมาดปนจอ (2553) พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารโรงเรียนจำแนกตามประสบการณในการทำงานสูงสุดตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมไม

แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพรรณนา มวงคราม (2550,น.100) พบวา ครูผูสอนท่ีมีประสบการณการในทำงาน

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. จากการวิจัย พบวา การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในดานหลักนิติธรรม และหลักความคุมคา มีคาเฉลี่ย

นอยกวาดานอ่ืน ๆ ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสำคัญเปนพิเศษในเรื่องหลักนิติธรรม และหลักความคุมคา ให

มากที่สุด ผู บริหารควรบริหารโรงเรียนโดยการยึดกฎระเบียบ แนวการปฏิบัติอยางเครงครัด มีการพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยางยุติธรรม และเสมอภาคในทุกเรื่อง และผูบริหารควรใหครูมีสวนรวมในการ กำหนด

กฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ที่ใชปฏิบัติในโรงเรียน พรอมทั้งมีการประชุมชี้แจงใหครูไดเขาใจตรงกัน สวนดานหลัก

ความคุมคา ผูบริหารรณรงคใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน และใชทรัพยากรอยาง

ประหยัด และผูบริหารควรควบคุม ดูแล บำรุงรักษา และซอมแซมอาคารสถานท่ีใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยางตอเน่ือง  

2. จากการวิจัย พบวา การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุม 6 ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ขาราชการครูที่มีประสบการณการทำงานตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลของผูบริการสถานศึกษาไมตางกัน เพราะ ประสบการณการทำงานที่ตางกันของ

ขาราชการครูไมมีผลตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สวนใหญแลวครูจะดูที่ผลการกระทำและความประพฤติ

ของผูบริหารเปนสำคัญ ทั้งดานหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ 

หลักความคุมคา ในการบริหารงานบุคคล ดังนั้นระดับการศึกษาที่ตางกันของขาราชการครูจึงไมมีผลตอความคิดเห็นใน

การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการทำวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในจังหวัดอ่ืน 

เพ่ือนำผลการวิจัยมาเปรียบเทียบปรับปรุง และนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
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 2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษาดานหลักนิติธรรม และดานหลักความคุมคา 
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การศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ครูท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม จำแนกตามเพศ อาย ุและระดับการศึกษา 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรประกอบดวยครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 113 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้น ไดแก (1) ศึกษาปญหาการ

วิจัย (2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ (Percentage) คาตัวกลางเลขคณติ (Mean) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาทีแบบ Independent t-test  

 ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (2) ครูที่มีเพศ

แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกตางกัน (3) ครูที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานทั่วไป

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในภาพรวม

ไมแตกตางกัน (4) ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกตางกัน  

คำสำคัญ: การบริหารงานท่ัวไป ความคิดเห็นของครู 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to study the level of opinions of teachers towards 

general administration in secondary school under secondary educational service area office 9 in 

Nakhonchaisri District Nakhon Pathom Province. 2) to compare the level of opinions of teachers towards 

general administration in secondary school under secondary educational service area office 9 in 

Nakhonchaisri District Nakhon Pathom Province, classified by gender, age and education level. 
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 This research was a survey research. The population consisted of 113 people who were teachers 

in secondary school under secondary educational service area office 9 in Nakhonchaisri District Nakhon 

Pathom Province. Methods of conducting research consist of 4 steps: (1) study research problems (2) 

research design (3) data collection and analysis data (4). write research paper. The statistics used for 

data analysis were: Percentage, Mean, Standard Deviation and hypothesis testing by Independent t-test. 

 Major Finding: (1) the opinions of teachers towards general administration in secondary school 

under secondary educational service area office 9 in Nakhonchaisri District Nakhon Pathom Province 

was in a high level. (2) the opinions of different genders teachers towards general administration in 

secondary school under secondary educational service area office 9 in Nakhonchaisri District Nakhon 

Pathom Province were different. (3) the opinions of different age teachers towards general administration 

in secondary school under secondary educational service area office 9 in Nakhonchaisri District Nakhon 

Pathom Province were not different. (4) the opinions of different education level teachers towards 

general administration in secondary school under secondary educational service area office 9 in 

Nakhonchaisri District Nakhon Pathom Province were different. 

Keywords: General administration, Opinions of teachers  

 

บทนำ  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกำหนดหลักการ

จัดการเรียนรู ดังนี้ 1) เปนการศึกษาตลอดชีวิต 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและ

กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่องกำหนดใหกระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดาน

วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง การกระจายอำนาจจะทำใหสถานศึกษามีความคลองตัวมีอสิระ 

คลองตัว สามารถบริหารและจัดการ ศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเปนไปตามหลักการการกระจายอำนาจและ

การบริหารจัดการ โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 9) 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 2546 มาตรา 35 ท่ีกำหนดใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 34  เฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคลผลจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ประกาศใชสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมตามแนว

ทางการปฏิรูประบบราชการที่มุงหวังจะเห็นการจัดการศึกษาจะเอื้อตอการพัฒนาคนใหมีคุณภาพสรางความพึงพอใจแก

ประชาชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 10)  

 ดังนั้น เพื่อใหการศึกษาเกิดผลดีและมีคุณภาพตามความมุงหมายที่ตั้งไว จึงขึ้นอยูกับกระบวนการจัดการและ

ดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งถือวาโรงเรียนนั้นเปนหนวยงานที่มีความสำคัญในการนำนโยบายทางการศึกษา และนำ

หลักสูตรไปปฏิบัติเพ่ือใหบังเกิดการศึกษาท่ีมีคุณภาพแกผูเรียนไดโดยตรง โรงเรียนท่ีจะประสบผลสำเร็จมกัจะมีผูบริหารท่ี

มีความสามารถในการเปนผูนำและรูจักการมอบหมายงาน ผูบริหารมีบทบาทในการกระจายอำนาจ สนับสนุนใหบุคลากร

ในโรงเรียนมีความรูและทักษะเพ่ิมข้ึน และชักจูงใหทุกคนมีสวนรวมในงานของโรงเรียน (บุญมี เณรยอด, 2546: 20) การ

บริหารจัดการเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาและผูเก่ียวของทำหนาท่ีอำนวยการสงเสริมสนับสนุน ประสานงานนิเทศ 

ควบคุม กำกับ ติดตามประเมิน แกไข พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน หรือกิจกรรมตางๆ ในระบบ ทั้งการวางแผน การ
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บริหารงานวิชาการ งานธุรการ การเงิน งานบริการตางๆ และงานอื่นๆ ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบาย

เปาหมายและวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาตามบทบาทหนาท่ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 1)  

 การบริหารงานทั่วไปเปน 1 ใน 4 งานสำคัญ โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและอำนวย

ความสะดวกตางๆ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหารและจัด

การศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   โดยที่ผานมายังไมเคยมีการศึกษาความคิดเห็นในการ

ปฏิบัติงานและแนวทางการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนที่รับผิดชอบตองานบริหารทั่วไปใน

สถานศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อนำขอมูลที่ไดมาปรับปรุง 

แกปญหา และนำมาพัฒนาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม เพศชายกับเพศหญิงมีความคิดเห็นตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนแตกตางกัน 

 2. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม ท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนแตกตางกัน 

 3. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม ท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนแตกตางกัน 

 

การดำเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตเนื้อหา 

  การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จากการศึกษาขอบขายหนาท่ีในการบริหารงานท่ัวไปของ

โรงเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 72-73) ไดกำหนดขอบขายของการบริหารงานทั่วไปไว 22 ดาน และจากการ

สัมภาษณครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เฉพาะในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ใน

ประเด็นการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนดานใดท่ีมีผลตอโรงเรียนมาก เมื่อผูวิจัยสรุปผลโดยการเรียงน้ำหนักคะแนนแลว

ไดคัดเลือก 5 ดานแรกท่ีมีผลสูงสุดตอการบริหารงานท่ัวไปในโรงเรียน มากำหนดเปนตัวแปรใน การวิจัย คือ 1) ดานงาน

สารบรรณ 2) ดานงานประชาสัมพันธ 3) ดานงานยานพาหนะ 4) ดานงานโสตทัศนศึกษา และ 5) ดานงานอาคารสถานท่ี

และสิ่งแวดลอม 
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2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 158 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 113 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่ และมอร

แกน (วาโร เพ็งสวัสดิ,์ 2551) แลวดำเนินการสุมโดยวิธี ช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 

3 . ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก สถานภาพของครู จำแนกออกเปน 

  1)  เพศของครู ประกอบดวย  (1) เพศชาย  (2) เพศหญิง 

  2)  อายุของคร ูประกอบดวย (1) อายุต่ำกวา 35 ป (2) อายุตั้งแต 35 ปข้ึนไป 

  3) ระดับการศึกษาของครู ประกอบดวย  (1) ปริญญาตรี (2) สูงกวาปริญญาตร ี

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความคิดเห็นของครูที ่มีตอการบริหารงานทั่วไปของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำแนก

ออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 1) ดานงานสารบรรณ 2) ดานงานประชาสัมพันธ 3) ดานงานยานพาหนะ 4) ดานงานโสตทัศน

ศึกษา 5) ดานงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

 4. เคร่ืองมือการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม  แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ใน 5 ดาน รวมท้ังหมด 34 ขอ  

 5. สถิติในการวิจัย 

5.1 สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

5.1.1 การหาความเที ่ยงตรงของแบบสอบถาม ใชด ัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับ

วัตถุประสงค (Index of item Objective Congruence: IOC) 

5.1.2 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Conbach’s 

Alpha Coeffcient) 

5.2 สถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

คารอยละ (Percentage) 

5.3 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาทีแบบ Independent t-test  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยใชแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 72-

73) ซึ่งไดกำหนดขอบขายของการบริหารงานทั่วไปไว 22 ดาน โดยผูวิจัยกำหนดประเด็นการบริหารงานทั่วไปของ

โรงเรียนดานที่มีผลตอโรงเรียนมาก  5  ดาน  มากำหนดเปนตัวแปรในการวิจัย คือ 1) ดานงานสารบรรณ 2) ดานงาน

ประชาสัมพันธ 3) ดานงานยานพาหนะ 4) ดานงานโสตทัศนศึกษา  และ 5) ดานงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม และ

สามารถเขียนกรอบความคิดในการวิจัยไดดังน้ี 



308 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 1 January - June 2021 

              ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 1. ระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากและรายดานอยูใน

ระดับมาก 

 2. ครูที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

3. ครูที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

4. ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี 

 1. ระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปน

เพราะ (1) ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม โรงเรียนมีการจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติการใชอาคารสถานท่ี การใชน้ำใชไฟ 

การปรับซอมอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ การบำรุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยู

ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย สวยงาม สะอาด เปนระเบียบอยูเสมอ (2) ดานงานโสตทัศนศึกษา มีการซอมแซม บำรุงรักษา 

อุปกรณ และครุภัณฑเทคโนโลยีที่ใชในการเรียนการสอนและการบริหารงานทุกประเภท (3) ดานงานสารบรรณปฏิบัติ

ตามคูมือการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งเกี่ยวของกับการรับ-สงหนังสือราชการ (4) ดานงานประชาสัมพนัธ มี

การเผยแพรขอมูลขาวสาร โดยประสานความรวมมอืกบับุคลากร ชุมชน องคกร และในทองถิ่น (5) ดานงานยานพาหนะ 

โรงเรียนมีแนวทางการควบคุม ดูแล จัดทำทะเบียน ใหบริการดานยานพาหนะ และเบิกจายตามกำหนด 

สถานภาพของครู 

1) เพศของครู ประกอบดวย 

   (1) เพศชาย 

   (2) เพศหญิง 

2) อายุของครูประกอบดวย 

    (1) อายุต่ำกวา 35 ป 

    (2) อายุตั้งแต 35 ปข้ึนไป 

3) ระดับการศึกษาของครู ประกอบดวย 

   (1) ปริญญาตร ี

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไป 

1) ดานงานสารบรรณ 

2) ดานงานประชาสัมพันธ 

3) ดานงานยานพาหนะ 

4) ดานงานโสตทัศนศึกษา 

5) ดานงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 
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 2. ครูที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง 

 3. ครูที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

4. ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ   

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลการศึกษาไปใช 

1.1 ดานงานสารบรรณ โรงเรียนควรมีการทำลายหนังสือหรือเอกสารทางราชการที่มีอายุนานเกินกำหนด 

และมีการดำเนินการงานสารบรรณโดยยึดหลักความถูกตอง รวดเร็ว ประหยัด และคุมคา   

1.2 ดานงานประชาสัมพันธ โรงเรียนควรมีการดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบ เชน 

การจัดทำวารสารโรงเรียน คูมือนักเรียน แผนพับ ฯลฯ และมีการกำกับดูแลอุปกรณการกระจายเสียงทุกช้ินใหอยูในสภาพ

การใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 ดานงานยานพาหนะ โรงเรียนควรมีพัฒนาการใหบริการดานยานพาหนะกับงานตางๆ ตามคำขอใช อีก

ทั้งควรมีการควบคุมการขอใชยานพาหนะใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการมีการตรวจสอบสภาพรถโรงเรียนให

พรอมใชงานตลอดเวลาทุกวัน ดำเนินการปรับซอมบำรุง ดูแลรักษาใหพรอมใชอยูเสมอ 

1.4 ดานงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนควรมีการซอมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ และครุภัณฑเทคโนโลยีท่ีใชใน

การเรียนการสอนและการบริหารงานทุกประเภท  

1.5 ดานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม โรงเรียนควรมีการกำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของ

พนักงานลูกจางใหมีการทำความสะอาดอาคารและบริเวณตางๆใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ  

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที ่ม ีตอการบริหารงานทั ่วไปของโรงเร ียน

มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

2.2 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารและครูที ่สงผลตอความสำเร็จในการบริหารงานทั่วไปของ
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