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เจาของวารสาร 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

เลขที่ 16/10 หมู 2 ถ.ทววีัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170  

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

 

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 โดยวารสารมีขั้นตอนดำเนินการจัดพิมพดังนี ้

1. กองบรรณาธิการวารสารฯ จะตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองของตนฉบับ 

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

3. สงใหผูเขยีนแกไขตามคำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิ (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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บรรณาธิการ   

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 ในการสงมาตพิีมพ 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 

ทักษะของผูบริหาสถานศึกษาในศตวรรบท่ี 21 เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 

เกษราภรณ ครุฑธาโรจน 

1 

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

โสตถิพงศ รัตนา 

11 

การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือของสถานศึกษาสหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ 

กฤติยา หอมเพียร 

20 

การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 

จันทรญา คูเมือง 

29 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 

ดวงนภา บัวทอง  

37 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสายปญญา ในพระบรม

ราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ 

สุวิจักขณ บึงประเสริฐสุข 

45 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 

จิราพร ปลื้มถนอม 

53 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยนาท 

ภัสสร อรณุศร ี

60 

ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษากับบรรยากาศโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ปรธภัทร ตีระพิมลจันทร 

69 
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สารบัญ 

 

บทความวิจัย หนา 

การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 

ฟามิดา ปุต ิ

76 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

สุพรรษา งอกนาเสียว 

82 

การศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 

สุวรรณา ตรีคงคา 

89 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

หริญวราห เพชรพรหม 

97 

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ขนาดเลก็ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 

รังสรรค ปริวัตตา จุทารัตน นิรันดร และธัญศญา ธรรศโสภณ 

105 

การศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมกลุมบอทอง 2สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
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ทักษะของผูบริหาสถานศึกษา นศตวรรบท่ี 1 เครือขายสถานศึกษาเมือง ุมพร  สำนักงานเขตพืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ุมพรเขต 1 

       1       

        

    1 
 

เกษราภรณ ครุฑธาโรจน 

Kesraporn Krutharoj 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

e-mail: Kesraporn3@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เครือขายสถานศึกษา

เมืองชุมพร ร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกมาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ

ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำแนกตามเพศระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ 

ประชากรไดแก ครูในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 153 คน 

กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโคยใชตารางเครซี่และมอรแกน และใชวิธีการชุมแบบแบงช้ันภูมิ ไดจำนวน 108 คน เครื่องมือท่ี

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เครือขายสถานศึกษาเมอืงชุมพร ร สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำคับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอยไดแก คานมนุษยสัมพันธ คานการสื่อสาร ดานการบริหารจัดการองคการ ดานการคิดวิเคราะหและการคิด

สรางสรรค และคานทางเทคโนโลยีและการใชดิจิทัล 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที ่มีตอทักษะของผูบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร ร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 

เขต 1จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการทำงาน พบวา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ  ทักษะผูบริหารสถานศึกษา ศตวรรษท่ี 21 
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บทนำ  

 ทักษะแหงโลกอนาคตใหมในศตวรรษที่ 21 เปนทักษะท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต ซึ่งสงผลตอคุณภาพชีวิต ทั้งใน

ดานการใชเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก การรับสงขอมูลขาวสารและสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ถูกพัฒนาข้ึนมา

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในความเปนศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงคือ ความเปนจริงของสังคมใหมที่มีปญหาทาทาย

สำหรับผูบริหาร (วิโรจน สารรัตนะ, 2556  70-75) ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองนำสถานศึกษาของตนเองเขาสูศตวรรษ

ที่ 21 และรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองในดานตาง 1 ดังนี้ ปรับปรุงผลลัพธของนักเรียนทุก

คน ริเริ่มการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิผล สำรวจและสนับสนุนการใช ICT และ - e r i  พัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชน

การเรียนรู สรางเครือขายเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและความสำเร็จและพัฒนาคนอ่ืนใหเปนผูนำ ผูบริหารสถานศึกษาท่ีไดรับ

การพัฒนาทักษะภาวะผูนำที่เหมาะสมสงผลใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนในดานการบริหารวิชาการ งานบริหารงานคคล

งานงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป ไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลกัการกระจายอำนาจ และยังสงผลตอวาสามารถในกา

สรางความรวมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการสรางภาคีเครือขายความรวมมือและการสนับสนุนงานวิชาการ

แกชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2560) 

 ทักษะสำหรับผู บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยทักษะดังนี ้การคิดวิเคราะหและการคิด

สรางสรรคการแกปญหา การสื่อสาร การทำงานเปนทีม เทคโนโลยีและดิจิตอล การมุงผลสัมฤทธิ์และคุณธรรมจริยธรรม 

ทักษะสำคัญสำหรับผูบริหารสถานศึกษายุคศตวรรษท่ี 21 จำเปนตองอาศัยการบริหารจัดการท่ีมีประสทิธิภาพใหสอดคลอง

กับบริบทของสถานศึกษา เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  

เขต 1 ซึ่งเปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 อยูภายใต

การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดขอบขายและภารกิจของการบริหาร งานบุคคล 

ประกอบดวย การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหนง การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพใน

การปฏิบัตริาชการ การรักษาวินัย และการออกจากราชการ มีนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสอดคลอง

กับศตวรรษท่ี 21 ดังน้ันจึงเปนสิ่งจำเปนท่ีผูบริหารสถานศึกษาในยุคใหมในศตวรรษท่ี 21 ตองมีความรู ความสามารถและ

ประสบการณทางการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 

 บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในยุคไรพรหมแดน แมวาจะมีการขับเคลื่อนระดับชาติกับการบริหารจัดการศึกษา

แหงศตวรรษที่ 21 จะมีมาแลวตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2553 ดวยการจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมโดย
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีการประชุมทางวิชาการบทความขอเขียนเกี ่ยวกับทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากการขาดแคลนแรงงานทักษะข้ันสูง ซึ่งกำลังกลายเปนแนวโนมสำคัญของโลก แตการเคลื่อนไหวใน

เรื่องดังกลาวขาดความตอเนื่องจริงจังของทุกฝายการไมมีเจาภาพองคกรที่เปนหลักในการประสานงานและดำเนินการใน

เรื่องนี้อยางจริงจัง ถือเปนความทาทายอยางยิ่งสำหรับผูบริหารสถานศึกษา การอยูนิ่งเฉย การทำแบบเดิม ๆ การรอรับ

นโยบายจากเบื้องบนแตฝายเดียว ขณะที่การเมืองการปกครองไมมีเสถียรภาพ ลวนสรางความเสียหาตอการพัฒนามนษุย

สงผลใหประเทศขาดศักยภาพในการแขงขันและเสียผลประโยชนในการเปดพรมแดนอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2558 

การเริ ่มตนอาจยังไมสายจนเดินไป โดยผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับในฐานะผูมีอำนาจขององคกรจะตองตัดสินใจ

ดำเนินการใหแผนยุทธศาสตรและภารกิจของสถานศึกษาท่ีตนรับผิดชอบ มีการสรางคุณภาพสำหรับอนาคตบนพ้ืนฐานของ

ศตวรรษแหงศตวรรษท่ี 21 และติดตามกำกับดูแลใหมีการดำเนินงานอยางจริง (รสสุคนธ มกรมณ,ี 2555: 38-40) 

 ดวยเหตุดังกลาวนี้ อาจจะมีปญหาสำหรับผูบริหารที่ยังไมสามารถปรับตัวเขากับยุคของการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว จึงทำใหขาดทกัษะที่จำเปนสำหรับการบริหารในองคกร โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่มีความสำคัญ

อยางยิ่งที่จะตองมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหหนวยงานมีมาตรฐานสูงขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา

ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะของผูบริหารและเปนขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

นำไปใชในการวางแผนตลอดจนพัฒนาการบริหารงานในสถานศึกษาใหประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 2. เพื ่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที ่มีตอทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่ 21เครือขาย

สถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 จำแนกตาม เพศ ระดับกรศึกษา

และประสบการณทำงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1  ขอบเขตของเนือหา การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เครือขาย

สถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 โดยมีขอบเขตการศึกษา ตาม

แนวคิดเก่ียวกับทักษะยุคใหมของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ไดศึกษาแนวคิดของนักวิชาการทางดาน การศึกษาซึ่ง

มีทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ตรงกันประกอบดวย นักวิชาการ ทางดานการศึกษา ดังนี้ แพรดาว 

สนองผัน (2557), วิฑูรย สิมะโชคดี (2557), ศศิตา เพลินจิต (2558), พิมลพรรณ เพชรสมบัติ (2560), และไกรศร เจียม

ทอง (2561) โดยใชเกณฑในการสังเคราะหท่ีมีระดับความถ่ีตั้งแต 3 ข้ึนไป จะไดทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ

ท่ี 21 ประกอบดวย 5 ทักษะ ดังน้ี 1) ทักษะการสื่อสาร 2) ทักษะการบริหารจัดการองคการ 3) ทักษะการคิดวิเคราะหและ

การคิดสรางสรรค 4) ทักษะทางเทคโนโลยีและการใชดิจติอล 5 ทักษะดานมนุษยสัมพันธ 

  ขอบเขตดานประ ากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากร ท่ีใชในการวิจัย ไดแกครูในสถานศึกษา เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ปการศึกษา 2563 มีสถานศึกษาทั้งหมด จำนวน 11 โรงเรียน ซึ่งมีครูในสังกัด

เครือขายสถานศึกษาชุมพรเมือง 5 จำนวน 153 คน 
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2.2 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัย ไดแกครูในสถานศึกษา สังกัดเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 จำนวน 108 คน โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครซี่และมอร

แกน ( re cie  or ) และในการวิจัยครั้งน้ีใชการสุมกลุมตัวอยางแบบช้ันภูมิแบบมีสัดสวน 

  ขอบเขตดานตัวแปรท่ี  นการวิจัย 

1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของครูเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ปการศึกษา 2563 ประกอบดวย 1) เพศ ไดแกเพศชาย เพศหญิง 2) ระดับการศึกษา 

ไดแก ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 3 ประสบการณการทำงาน ไดแก ต่ำกวา 10 ปและ10 ปข้ึนไป 

 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอทักษะของผูบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 เครือขาย

สถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จะไดทักษะของผูบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 5 ทักษะ ดังนี้ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริหารจัดการองคการ ทักษะการ

คิดวิเคราะห และการคิดสรางสรรคทักษะทางเทคโนโลยี และการใชดิจิตอล ทักษะดานมนุษยสัมพันธ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ตำรา เอกสาร และผลงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดนำแนวคิดมาประมวลกันเขาเปน

กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยสรุปเปนกรอบแนวคิดในการทำวิจัยได ดังน้ี 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

สถานภาพของครู 

 ทักษะของผูบริหารสถานศึกษา นศตวรรษท่ี 1 

สังกัดสถานศึกษาเครือขายเมือง ุมพร  สำนักงานเขต

พืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ุมพร เขต 1 

1. เพศ แบงเปน 2 กลุม คือ 

 - เพศชาย 

 - เพศหญิง 

2. ระดับการศึกษาแบงเปน 2 กลุมคือ 

 - ปริญญาตรี 

 - สูงกวาปริญญาตรี 

3. ประสบการณการทำงาน 

 - ต่ำกวา 10 ป 

 - 10 ปข้ึนไป 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

2. ทักษะการบริหารจัดการองคการ 

3. ทักษะการคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค 

4. ทักษะทางเทคโนโลยีและการใชดิจิตอล 

5. ทักษะดานมนุษยสัมพันธ 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5ระดับ ของลิเคิรท ( i er  

R i  c le) โดยศึกษาและพัฒนาจากแบบสอบถามของ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2540: 27-28) กำหนดประเด็นของ

คำถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามศัพทที่เกี่ยวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 5 ดาน 

นำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนขอความเห็นจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเพ่ือปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตอง เหมาะสมความ
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ครอบคลุมของเนื้อหาและการใชภาษาในแบบสอบถาม จากนั้นนำเสนอผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเน้ือหา โดยการหาคา เOC กำหนดคา IOC ตั้งแต 0.66 ข้ึนไป ถือไดวามีความเท่ียงตรงเน้ือหา ไดคาดัชนีความ

สอดคลองตั้งแต 0.60 - 1.00 แลวนำแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช ( r  o ) กับกลุมประชากร ที่ไมใช

กลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือหาคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 

ไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับไมต่ำกวา 0.66 

 

ผลการวิจัย 

 1. ความคิดเห็นของครูตอทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เครือขายสถานศึกษา

เมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 จำแนกตามเพศ ระดับ

การศึกษา และประสบการณในการทำงาน พบวา ครูที่มี เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการทำงานที่ตางกันมี

ความคิดเห็นครูตอทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

  

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยความคิดเห็นของครูที่มีตอทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เครือขายสถานศกึษา

เมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ผูวิจัยสามารถนำมาอภิปรายตามวัตถุประสงค

ของการวิจัย ดังน้ี 

 1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอทักษะของ

ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพรเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการที่ครูมีความรู ความเขาใจในบทบาทของการบริหารงานของ

ผูบริหารในศตวรรษที่ 21 และครูมีความสนใจใฝรูในการปรับตัวใหเขากับยุคสมัย และมีความคาดหวังที่จะมีผูบริหารท่ี

บริหารสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งจะทำใหการศึกษามีคุณภาพ และมีทักษะที่สำคัญไดแก ทักษะการสื่อสาร 

ทักษะการบริหารจัดการองคการ ทักษะการคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค ทักษะทางเทคโนโลยีและการใชดิจิตอล 

และทักษะดานมนุษยสัมพันธ สามารถนำมาอภิปรายไดดังน้ี 

1.1 ทักษะทางดานการสื่อสาร พบวา มีการปฏิบัติโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยผูบริหารมคีวาม

ชัดเจนในคำสั่งท่ีมอบหมายงานใหความสำคัญตอความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ย สูงท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ

ผูบริหารของสถานศึกษา เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 

1มีกระบวนการหรือแนวคิดในการถายทอดขาวสารขอมูล ความรู ประสบการณ ที่ถูกสงไปยังผูรับสารไดอยางชัดเจน 

นาเชื่อถือ เขาใจงาย สรุปประเด็นไดชัดเจน ถูกตอง รัดกุม สามารถถายทอดขาวสารขอมูลภายในองคการและถายทอด

ขอมูลไปสูชุมชนไดเปนอยางดีดวยวิธีการที่หลากหลาย ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แพรดาว สนองผัน (2557) ได

ศึกษาวิจัย เรื่อง ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในสตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี

เขต 3 พบวา ภาพรวมของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 ใน

ภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก ไกรศร เจียมทอง (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 

21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต32 พบวาภาพรวมของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
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พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก มณฑาทิพย นามนุ (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 

ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 พบวา

ภาพรวมของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมรายดานอยูในระดบั

มาก 

1.2 ทักษะทางดานการบริหารจัดการองคการ พบวา มีการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก โดยผูบริหารจัดให

ชุมชนเปนสวนหน่ึงในการบริหารจัดการองคการและผูบริหารมอบหมายภาระงานไดเหมาะสมตรงตามความถนัดของแตละ

บุคคล มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารของสถานศึกษาในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีกระบวนการและทักษะการบริหารจัดกาไดอยางมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล มีการกำหนดเปาหมายและการวางแผน การจัดการองคกร การควบคุมและติดตามงาน เพ่ือใหการบริหารงาน

ใตบรรลุเปาหมายขององคการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แพรดาว สนองผัน (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะของ

ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบวา ภาพรวมของ

ผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ในภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก 

1.3 ทักษะทางดานการคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค พบวา มีการปฏิบัติโดย ภาพรวมอยูในระดับมาก 

โดยผูบริหารมีวิธีการกระตุนใหบุคลากรแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคและกลาแสดงความคิดเห็น มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งน้ี

อาจเปนเพราะผูบริหารของสถานศึกษา เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 

ประถมศึกษาชุมพรเขต 1มีกระบวนการและทักษะในดานการคิดวิเคราะห และการคิดสรางสรรค และเปนผูที่มีความคิด

ริเริ่มสรางสรรคและเปนผูนำในทุกดาน ความเชี่ยวชาญดานทักษะและความรู ทางปญญาเพื่อการพัฒนาและเปนผูริเริ่ม

สรางสรรคดานการสื่อสาร เปดรับแงมุมใหม ๆ ที่หลากหลาย เพื่อความกาวหนาในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ศศิตา เพลินจิต (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการ ศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา ภาพรวมของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก และไปสอดคลอง กับ ไกรศร เจียมทอง 

(2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 32 

พบวา ภาพรวมของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ในภาพรวมรายดานอยู

ในระดับมากมาก มณฑาทิพย นามนุ (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 พบวาภาพรวมของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก 

1.4 ทักษะทางดานเทคโนโลยีและการใชดิจิตอล พบวา มีการปฏิบัติโดยรวมอยูใน ระดับมากโดยผูบริหารมี

การใชเทคโนโลยีดิจิตอลในการสื่อสารเผยแพรขอมูลประชาสัมพันธกิจกรรมสูชุมชน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ

ผูบริหารของสถานศึกษาเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 

มีกระบวนการและทกัษะทางดานเทคโนโลยีและการใชดิจิตอล อยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ ใชขอมูลสารสนเทศท่ี

ทันสมัยจากหลากหลาย แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือเพื่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร เผยแพรขอมูล

ประชาสัมพันธกิจกรรม ผลงานของสถานศึกษาไปสูองคกรภายนอกไดอยางตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แพรดาว 

สนองผัน (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบวา ภาพรวมของผูบริหารในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 3 ในภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก และไปสอดคลองกับ มาก มณฑาทิพย นามนุ (2561) ไดศึกษาวิจัย

เรื่อง ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 

พบวา ภาพรวมของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมรายดานอยู
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ในระดับมาก ไกรศร เจียมทอง (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะของผูบริหาร สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบวา ภาพรวม ของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32 ในภาพรวมรายดาน อยูในระดับมาก 

1.5 ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ พบวา มีการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก โดย ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธท่ี

ดีกับเพื่อนรวมงานทุกระดับ มีคาเฉลี่ย สูงที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบรหิารของสถานศึกษาในสถานศึกษาเครือขายเมือง

ชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 เขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยมีมนษุยสัมพันธ

สรางความสัมพันธท่ีดี ระหวางบุคคล รูจักการยืดหยุนเห็นคุณคาใหเกียรติผูอ่ืน สรางบรรยากาศใหเกิดความเช่ือใจยอมรับ 

ซึ่งกันและกัน รับฟงความคิดเห็นสรางความรวมมือซึ่งกันและกันภายในสถานศึกษา ตลอดจน ประสานงานและการให

คำแนะนำแกผูรวมงานเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มาก มณฑาทิพย นามนุ (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะ

ของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 พบวาภาพรวม

ของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ในรายดานอยูในระดับมาก ไกรศร เจียม

ทอง (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 32 พบวาภาพรวมของบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ใน

ภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก และไปสอดคลองกับ พิมลพรรณ เพชรสมบัติ (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่องทักษะการบรหิาร

ของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบวาภาพรวมผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยรวมอยูในระดับมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เครือขาย

สถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2.1 จำแนกตามเพศ พบวาครูเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งน้ี

เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร

เขต 1 มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และบริหารงานสถานศึกษาไดมีประสิทธิภาพทำใหครูเขาใจถึงบทบาทของผูบริหารไปใน

ทิศทางเดียวกัน ที่สอดคลองกับงานวิจัยของจันทรเพ็ญ ธนะฤกษ (2555) ทำวิจัยเรื่อง ทักษะของ ผูบริหารสถานศึกษามือ

อาชีพ ตามความคิดเห็นของ ครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8พบวา ทักษะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยูในระดับมาก สวนรายดานพบวา ผูบริหารมี

ทักษะทุกดานอยูในระดับ มาก เรียงตามลำดับคือ ทักษะทางความคิดรวบยอด ทักษะทางมนุษย และทักษะทางเทคโนโลยี 

ผลการ เปรียบเทียบทักษะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียน มัธยมศึกษา 

จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายดานไมมี

ความแตกตางกัน 

2.2 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบวาครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะของ

ผูบริหารสถาน ศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพรเขต 1 ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และบริหารงานสถานศึกษาไดมีประสิทธิภาพทำใหครู

เขาใจถึงบทบาทของผูบริหารไปในทิศทางเดียวกันสอดคลองกับงานวิจัยของ โชคชัย นาไชย (255 ) ทำวิจัยเรื่อง ทักษะ

การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน

ระดับมาก การเปรียบเทียบทักษะการบริหารความขัดแยงของ ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน สังกัด
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องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม จำแนก ตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในตำแหนง พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษา และ ประสบการณในตำแหนงแตกตางกัน มีทักษะการบริหารความขัดแยงไมแตกตางกัน 

2.3 เมื่อจำแนกตามประสบการณการทำงาน พบวา ความคิดเห็นของครูตอทักษะของผูบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ไมแตกตาง

กัน โดยครูท่ีมีประสบการณการทำงานต่ำกวา 10 ป มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกวาครูท่ีมีประสบการณการทำงาน 10 ปข้ึน

ไป อาจเปน เพราะทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ผูบริหารมีเทคนิคในการคิดเชิงกลยุทธ วางแผนกำหนดนโยบายและทิศทางของ 

สถนศึกษาไดอยางชัดเจน มีเทคนิคในการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลสารสนเทศ นอกจากนี้ จะตองมีเทคนิคการสั่งการ

การมอบหมายงาน การประเมิน การสอนงาน รวมทั้งเทคนิควิธีการในการ ปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่หลากหลายนาสนใจ 

เทคนิคในการใชสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยีไดอยาง คลองแคลวและมีเทคนิคในการระดมความคิดการทำงานแบบรวมมือ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิตา เพลินจิต (2558) ทำวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา

ชั้น พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา ทักษะการบริหารใน ศตวรรษที่ 21 

ของผูบริหารสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการปฏิบัติ อยูในระดับมากทุกดานเรียงลำดับตามคาเฉลี่ย คือ 

ดานภาวะผูนำและความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ดานทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม ดานความยึดหยุนและการ

ปรับตัว ดานการเปนผูสราง หรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได และดานการริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง ผล

การเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาช้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวมและ รายดานไมมีความแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัย ป  

 1. ทักษะทางดานการสื่อสาร ผูบริหาร ควรพัฒนาและศึกษาการสรางความเขาใจใหตรงกัน เพื่อใหเกิดการสราง

เขาใจและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพกอใหเกิด ความรวมมือภายในสถานศึกษา ใหบรรลุเปาหมายและพัฒนาสถานศึกษา

ตอไป 

 2. ทักษะทางดานการบริหารจัดการองคการ ผู บริหาร ควรเปนผู ประสานสัมพันธระหวางบุคลากร และจัด

กิจกรรมตาง ๆ โดยการรวมวางแผน รวมคิดและรวมปฏิบัติ พบปะสังสรรค เพ่ือใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันมากข้ึน 

 3. ทักษะทางดานการคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค ผูบริหารมีควรมีการพัฒนาองคความรูและเนนการลงมอื

ปฏิบัติ ดานการคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค ศึกษาเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน การฝกทักษะตาง ๆ เพื ่อใหเกิด

ประสิทธิภาพตอสถานศึกษาและนำมาซึ่งการพัฒนาสถานศึกษาตอไป 

 4. ทักษะทางดานเทคโนโลยีและการใชดิจิตอล ผูบริหาร ควรสรางชองทางเครือขายชุมชนการเรียนรูออนไลนใน

การแลกเปลี่ยนประสบการณใหม ๆ เพิ่มขึ้น ดวยวิธีการที่หลากหลาย และศึกษาเทคนิคกระบวนการใชเทคโนโลยีดิจิตอล

มาพัฒนาองคการใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพตอไป 

 5. ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ ผู บริหาร ควรสรรหาวิธีสรางแรงจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็ม

ความสามารถ และเทาเทียมกัน เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติการไดสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายขององคการ 

 ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัย นครังตอ ป 

 1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา 



 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

 2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอทักษะทางดานเทคโนโลยี และการใชดิจิตอลของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื ่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 

2 และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียน

กลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำแนกตามระดับการศึกษา

และประสบการณในการทำงาน 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจประชากรประกอบดวย ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมอำเภอบางเสาธง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปรารการ เขต 2 จำนวน 2 5 คน กลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบง

ช้ันภูมิประกอบดวย 16  คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

ผลการวิจัยพบวา (1) ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน

กลุมบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก และ (2) ครูท่ีมี

ระดับการศึกษาและประสบการณในการทำงานท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: ภาวะผูนำทางวิชาการ 
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c io l ervice re  ice 2. e i s r e  se  or collec i  e  w s  5-level rating scale 

questionnaire. Statistics used for data anal sis were re e c , perce e, e , s r  evi io , 

and t-test 
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in overall. 

 c e ic e ers ip 

 

บทนำ 

ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทำใหสงผลกระทบหลายดาน เชน ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีและการสื่อสารในปจจุบันมีความกาวหนาทำใหการติดตอสื่อสารและการ

ถายโอนขอมูลไดอยางรวดเร็ว การศึกษาเปนสิ่งท่ีสำคัญของการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน ปจจุบันในสังคมตองการทักษะ

และความรู ดังน้ันในการจัดการศึกษาตองเปนการเปลี่ยนแปลงความคิดใหมีความยืดหยุน สรางสรรค ทาทายและซับซอน 

เพื่อนำไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความรู คิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรม การพัฒนา

ประเทศที่สำคัญที่สุดคือการศึกษา มีผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพที่เหมาะสมและมีความ

สอดคลองกับความตองการของประเทศในการทรัพยากรมนุษย การศึกษาจึงถือวาเปนปจจัยหลักที่สำคัญตอการพัฒนา

ศักยภาพในการแขงขันในระดับประเทศ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551: 16) 

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติใหความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ รวมท้ังการพัฒนา

หลักสูตรและการจัดสาระการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพและการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง

และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ไดใหความสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายและเปาหมายในการจัด

การศึกษาของประเทศตลอดจนการวางแผนพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาใหมีศักยภาพและบุคคลในชาติควรไดรับ

การศึกษาอยางทั่วถึงทุกคนพลเมืองทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาตลอดจนเรียนรูที่จะแสวงหาความรูเพ่ือ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 16)  

สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในปจจุบันสวนมากลวนมีผูบริหารที่มีความสามารถและมีบทบาทตางกัน เชน 

เปนผูอำนวยความสะดวก เปนผูนำ เปนผูสนับสนุน และเปนผูนำนวัตกรรมเขาสูสถานศึกษาและเปนผูผลักดันปฏิรูป

สถานศึกษาใหกาวหนา โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนน้ัน เปนสิ่งท่ีจำเปนตองอาศัยผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถ

ในดานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนำทางดานวิชาการยอมบริหารปรับปรุง พัฒนาและสงเสริมงานวิชาการให

ไดผลดียิ่งขึ้น ทำใหคุณภาพการสอนของครูภายในสถานศึกษานั้นๆ ดียิ่งขึ้นและสงผลตอคุณภาพของนักเรียน (วีรยุทธ 

ชาตะกาญจน, 2551  5 ) โดยดำเนินงานและการกำหนดภาวะผูนำทางวิชาการใหเปนไปตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารท่ี

กำหนดไว คือ มุมมองตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร การประเมินผลนักเรียน การจัดโครงการดานการรับเด็กผู

มีความสามารถพิเศษ การประเมินผล การสอนของครู และการวางแผนพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของครู ตามแนวคิด

ของ Seyfarth (1 : 165-273) ผู บริหารใหคำแนะนำและกระตุ นครู ประสานงานใหคุณครูและบุคลากรภายใน

สถานศึกษาทำงานรวมกันดวยเทคนิควิธีที่มีคุณภาพ สงผลใหการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากขึ้น การบริหารงานวิชาการจึงเปนงานที่สำคัญของสถานศึกษา เพราะงานวิชาการมีสวนเกี่ยวของกับการ

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนับวาเปนจุดประสงคหลักของการบริหารการศึกษา และเปนตัวช้ีวัดค
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วามาสำเร็จของผูบริหาร หากผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ และเปนผูอำนวยความสะดวก 

เปนผูนำ เปนผูสนับสนุน และเปนผูนำนวัตกรรมเขาสูสถานศึกษาและเปนผูผลักดันและมีสวนรวมในการปฏิรูปสถานศึกษา

ใหกาวหนาและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในสถานศึกษาในกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีโรงเรียนหลากหลายขนาด และมีการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกตางกันออกไปเปนไป

ตามบริบทของแตละโรงเรียน ทำใหสงผลตอคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของแตละโรงเรียน 

จากความเปนมาและความสำคัญดังกลาว จะเห็นไดวาภาวะผูนำทางวิชาการมีความสำคัญอยางยิ่งในการพฒันา

คุณภาพการเรียนการสอน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกลุม

อำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ซึ่งผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยในครั้ง

นี้จะสามารถนำไปเปนขอมูลสำหรับผูที่สนใจและเกี่ยวของ เพื่อใชปรับปรุงและพัฒนาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบรหิาร

สถานศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุเปาหมายใหดียิ่งๆ ขึ้นไปใน

อนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนกลุม

อำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

โรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำแนกตามวุฒิ

การศึกษาและประสบการณในการทำงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยศึกษาจาก

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553: 31) โดยงานบริหารวิชาการมีทั้งหมด 17 ดาน 

ซึ่งผูวิจัยพบวาโรงเรียนมีปญหาการบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย 7 ดาน ดังนี้ 1) ดานการบริหารจัดการหลักสูตร 2) 

ดานการจัดการเรียนรู 3) ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู 4) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 5) ดานการวัดประเมินผลและการ

วิจัย 6) ดานการนิเทศการศึกษา และ 7) ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 2 5 คน 

2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกลุมอำเภอบาง

เสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 16  คน กำหนด

ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน ( re cie  or , 1 70  

607-610) และการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Propor io l r i ie  R o  pli ) ตามสัดสวนของประชากร 

3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของครู ประกอบดวย 1) ระดับการศึกษา แบงออกเปนปริญญาตรี และสูง

กวาปริญญาตรี 2) ประสบการณในการทำงาน แบงออกเปนต่ำกวา 10 ป และ 10 ปข้ึนไป 
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3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของโรงเรียนในกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ใน 7 ดาน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 7 ดาน 

(สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2553: 31) เปนกรอบแนวคิดใหเหมาะสมสำหรับใชใน

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ดังแสดงไวในแผนภาพท่ี 1 ดังน้ี 

ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนำทางวิชาการ เพื่อนำขอมูลมาเปน

แนวทางในการกำหนดกรอบโครงสรางของแบบสอบถามใหครอบคลุมภาวะผูนำทางวิชาการทั้ง 7 ดาน ไดแก ดานการ

บริหารจัดการหลักสูตร ดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการวัด

ประเมินผลและการวิจัย ดานการนิเทศการศึกษา และดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ดำเนินการหาเครื่องมือ 

โดยนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Validity) ไดคา

ดัชนีความสอดคลองตั ้งแต 0.67-1.00 จากนั้นนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลอง (Try-out) กับครูที่มี

คุณสมบัติเชนเดียวกับกลุมตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน จากโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และจากนั้นไดนำมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

(Reliability) โดยการทดสอบคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีการของ ( o c , 1 74  161) ไดคา

ความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0. 7 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกลุมอำเภอ 

บางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 

สถานภาพของครู 

1  ระดับการศึกษา 

    1.1 ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

    1.2 สูงกวาปริญญาตร ี

 ประสบการณ นการทำงาน 

    2.1 ต่ำกวา 10 ป 

    2.2 มากกวา 10 ป 

ความคิดเหนของครูผูสอนท่ีมีตอ 

ภาวะผูนำทางวิ าการ น  ดาน ดังนี 

1. ดานการบริหารจดัการหลักสตูร 

2. ดานการจัดการเรียนรู 

3. ดานการพัฒนาสื่อการเรยีนรู 

4. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

5. ดานการวัดประเมินผลและวิจัย 

6. ดานการนิเทศการศึกษา 

7. ดานการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน 
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 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

โรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำแนกตามระดับ

การศึกษาและประสบการณในการทำงาน ดังน้ี 

2.1 ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมไมแตกตาง

กัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการบริหารจัดการหลักสูตร ดานการพัฒนาสื่อการ

เรียนรูและดานการพัฒนาแหลงเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีครูผูสอนท่ีมีระดับการศึกษา

สูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสา

ธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มากกวาระดับปริญญาตรี สำหรับดานที่เหลือไม

แตกตางกัน 

2.2 ครูที่มีประสบการณทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมไม

แตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการบริหารจัดการหลักสูตร แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีครูผูสอนท่ีมีประสบการณทำงานต่ำกวา 10 ป มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 2 มากกวาครูผูสอนท่ีมีประสบการณทำงานมากกวา 10 ป สำหรับดานท่ีเหลือไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกลุม

อำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผูวิจัยขอเสนอประเด็นสำคัญในการ

อภิปรายผล ดังน้ี 

 1. ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวม อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีการบริหารงาน

วิชาการอยางมีศักยภาพในการบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถและการเรียนรูของผูเรียน

ตลอดจนพัฒนาบุคลากร ใหเปนครูมืออาชีพ มีวิสัยทัศนในการสงเสริมงานดานวิชาการ และสนับสนุนสื่อและทรัพยากรการ

จัดการเรียนการสอนในดานตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพตอองคกรและผูเรียนมากที่สุดประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาได

แสดงภาวะผูนำทางวิชาการอยางสรางสรรคท่ีสามารถโนมนาวจิตใจแนะนำบุคคลในสถานศึกษาและผูท่ีเก่ียวของเขาใจและ

ตระหนักในจุดมุงหมายของการจัดการศึกษารวม เพื่อใหงานวิชาการซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับคุณภาพของการจัดการเรียน

การสอนและคุณภาพของผูเรียนซึ่งเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน สอดคลองกับงานวิจัยของ เกตุสุดา กิ ้งการจร (2560) ไดศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับ

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี และ 2) เพ่ือ

เปรียบเทียระดับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

สระบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับ 

1.1 ดานการบริหารจัดการหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาในกลุม

โรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ใหความสำคัญดาน
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การจัดการเรียนรูตามแนวการปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและใหความสำคัญในการจัดการเรียนรูของครู

เพื่อพัฒนาเด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อันธิยา ภูมิไธสง (2556) ไดทำการวิจัย

เรื่องภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวา 

ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก 

1.2 ดานการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสา

ธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ใหความสำคัญดานการจัดการเรียนรูตามแนวการ

ปฏิรูปหลักสูตรหลักแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และใหความสำคัญในการจัดการเรียนรูของครูเพ่ือพัฒนาเด็กทุกคน ให

มีคุณภาพดานความรู สรางเสริมทักษะชีวิตท่ีจำเปนในการดำเนินชีวิตในสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพลิน ประดับ

รัตน (2556) ไดทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการทำงานเปนทีมของโรงเรียนกลุมเกาะแกว สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวาระดับการพัฒนาการทำงานเปนทีมของโรงเรียนกลุมเกาะแกว สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

1.3 ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุมอำเภอบาง

เสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีการสงเสริมดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู 

จัดการอบรมภายในพื้นที่และสงเสริมใหครูเขารับการอบรมสรางสื่อการเรียนรูและพัฒนาสื่อการเรียนรูและมีการพัฒนา

มากขึ้น ทำใหครูสามารถนำมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิเชียร 

ทองคลี่ (2560) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก การมีวิสัยทัศนที่ทันสมัย การบริหารหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสรางเครือขาย ความรวมมือการทำงานและการพัฒนาองคกรแหงการ

เรียนรูภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก 

1.4 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุมอำเภอ

บางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จัดใหมีการเรียนการสอนโดยใหครูผูสอน

เนนสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในและสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน โดยจัด

สภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตวรรณ แสนโท (2556) ไดทำการวิจัยเรื่อง

การศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดของครูในสังกัดเทศบาลระยอง จังหวัดระยอง ผล

การศึกษาพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลระยอง จังหวัดระยอง ตามระดับ

ความคิดเห็นของครูผูสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

1.5 ดานการวัดประเมินผลและวิจัยอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุม

อำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีการสนับสนุนและใหความสำคัญ

ในการวัดประเมินผลของผูเรียนตามสภาพจริง และมีการสงเสริมการวิจัยโดยยึดตามหลักสูตรแกนกลาง และมีนโยบายใน

การสนับสนุนใหบุคลากรภายในสถานศึกษาทำการวิจัยเพื ่อนำผลการวิจัยไปใชประโยชนกับนักเรียนและสงเสริมให

ครูผู สอนในสถานศึกษานำมาพัฒนาและปรับใชในการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื ่อใชในการพัฒนาผูเรียน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร เล็กดวง (2554) ไดทำการวิจัยเรื่องภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
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1.6 ดานการนิเทศการศึกษาอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรยีนกลุมอำเภอบาง

เสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ไดใหความสำคัญกับการนิเทศการสอนเนื่อง

ดวยการนิเทศการสอนมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาให

เกิดคุณภาพ และมีการนิเทศภายในเพ่ือที่จะทำใหเกดิการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ธราภรณ กลิ่นทอง (2557) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา อำเภอแกงหางแมว 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา 1) ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดานระดับมาก 

1.7 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา ใน

โรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ไดใหความสำคัญกับ

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยมีนโยบายในการยกระดับและพัฒนามาตรฐานและมกีารจัดเก็บขอมูลเพ่ือใชใน

การตัดสินใจและปรับปรุงการจัดการศึกษา เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติ

วรรณ แสนโท (2556) ไดทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลระยอง จังหวัดระยอง ตามความคิดเห็นของครูผูสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

โรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำแนกตามระดับ

การศึกษาและประสบการณในการทำงาน ดังน้ี 

2.1 ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมไมแตกตาง

กัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริหารจัดการหลักสูตร ดานการพัฒนาสื่อการ

เรียนรูและดานการพัฒนาแหลงเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีครูผูสอนท่ีมีระดับการศึกษา

สูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสา

ธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มากกวาระดับปริญญาตรี สำหรับดานที่เหลือไม

แตกตางกัน 

2.2 ครูที่มีประสบการณในการทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมไม

แตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการบริหารจัดการหลักสูตร แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณในการทำงานต่ำกวา 10 ป มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกลุมอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 2 มากกวาครูท่ีมีประสบการณในการทำงานมากกวา 10 ป สำหรับดานท่ีเหลือไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 1  ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัย ป  

1.1 ดานการบริหารจัดการหลักสูตร ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนการวางแผนการนำหลักสูตรไปใชทุกกลุม

สาระและกิจกรรม การประสานงาน ใหคำแนะนำ ชวยเหลือและติดตามใหครูมีความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร 



18 BTU- P N  N N R  N V R  Vol. 1 No. 2 uly - December 2021 

1.2 ดานการจัดการเรียนรู ผูบริหารควรสงเสรมิสนับสนุนใหมีการแลกเปลีย่นความคิดระหวางคณะครดูวยกัน

เพื่อใหครูจัดการเรียนการสอนไปในแนวทางเดียวกัน และการเชยชมหรือยกยองใหเกียรติ หรือใหรางวัลกับครูที่มีการ

จัดการเรียนรูดีเดนเปนท่ียอมรับในโรงเรียน 

1.3 ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหครูมีการสำรวจแหลงเรียนรูในสถานศึกษา

ทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและพ้ืนท่ีใกลเคียงและจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดทำพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 

1.5 ดานการวัดประเมินผลและวิจัย ผู บริหารควรกำหนดแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการวัดประเมินผลของ

สถานศึกษาไวอยางชัดเจน และการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการวัดประเมินผลและวิจัย 

1.6 ดานการนิเทศการศึกษา ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน

ของผูสอนอยางใกลชิดและวางแผนการนิเทศภายในเพ่ือสรางความเขาใจในการพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรู 

1.7 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนการรายงานผลการประกันคณุภาพ

ภายในมีขอมูลและเอกสารประกอบอยางครบถวนและการจัดทำประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ 

  ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครังตอ ป 

2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรและปจจัยดานอื่นๆ ที่สงผลตอภาวะผูนำวิชาการกับการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนใหสูงข้ึน 

2.2 ควรมีการวิจัยภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดหรือหนวยงานอ่ืนๆ 

2.3 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะผูนำทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตอไป 
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การมีสวนรวมของครู นการบริหารงานระบบดูแล วยเหลือของสถานศึกษาสหวิทยาเขตวิทยปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

     -      
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ri i  o pi  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

e-mail: ri i o il.co  

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการและ (2) เพื่อเปรียบเทียบ การมีสวนรวมของครูในการ

บริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามระดับ

การศึกษาและประสบการณการทำงานการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรประกอบดวย ครูสหวิทยาเขตวิทย

ปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 581 คน ขนาดกลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิ ไดจำนวน 234 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (R i  sc le) 5 ระดับ สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลคือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ครูมีสวนรวมในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสหวิทยาเขต

วิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยูในระดับมากและ 2) ครูมีสวนรวมในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ

ทำงาน โดยรวม ไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ  การมีสวนรวม, ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

 

 e o ec ives o  is rese rc  were  1) o s  e e c ers  p r icip io  i  s e  c re-

i  s s e  e e  o  sc ools er e i pr  o sor i ,  Pr  Provi ce   2) 

to compare of the teachers' participation in student care- i  s s e  e e  o  sc ools er 

e pr  o sor i ,  Pr  Provi ce,cl ssi ie   e c io  level  wor  e perie ce. 

Rese rc  e o olo  w s s rve  rese rc . e pop l io  i cl e  581 e c ers  schools under the 

i pr  o sor i ,  Pr  Provi ce. ples, o li  234 e c ers, o i e  i ie  

r o  s pli  ec i e, co prise  o  e c ers  sc ools er e i pr  o sor i  

s  Pr  Provi ce. e i s r e  se  or collecting the data was a 5-level rating scale 

es io ire. is ics se  or  l sis were re e c , perce e, e , r  evi io , 

and t-test. 

 e Res l s o  is rese rc  o   1) e e c ers  p r icip io  i  s e  c re- ing 

s s e  e e  o  sc ools er e i pr  o sor i ,  Pr  Provi ce were  
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e i  level i  over ll   2) e e c ers wi  i ere  e c io  levels  wor  e perie ces  

no different participation in student care- i  s s em management in overall. 

 e c ers P r icip io , e  re- i  s e  

 

บทนำ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) ไดกำหนดทิศทางของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจแหงชาติและสังคมแหงชาติในระยะ 5 ป ดานการศึกษาไวดังนี้ 1) ใหมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ

เรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยในสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

และ 3) การพัฒนาผลิตการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-257  ซึ่งแนวคิดจัดการศึกษา โดยยึดหลักสำคัญในการจัดการศกึษา 

ประกอบดวย หลักการจัดการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ( c io  or ll) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและ

ทั่วถึง ( cl sive c io ) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( icie c  co o ) และหลักการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวนของสังคม (  or c io ) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณพ.ศ. 2562 โดย

ระบุวาคนไทยในอนาคตจะตองมีความพรอมท้ังกายใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดี รอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย 

มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดทน โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองที่ดีของ

ชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร โดยมีสัมมนาอาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ทั้งนี้จากการวิเคราะห และศึกษานโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของรัฐบาลจากยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังกำหนด วิสัยทัศนดวยวา สราง

คุณภาพทุนมนุษยสูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

ในการที่จะพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพตามที่สังคมมุงหวังนั้น สถานศึกษาจะตองบูรณาการเนื้อหา

ความรูดานวิชาการควบคูกับกรพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีความพรอมอยางเปนองครวม โดยการเสริมสรางคุณภาพชีวิต

นักเรียนพรอมท้ังแกวิกฤติทางสังคม ท้ังน้ีตองจัดระบบงานและกิจกรรมท่ีสามารถสงเสริมความประพฤติหรือพฤติกรรมของ

นักเรียนใหเหมาะสม ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยใหกับนักเรียนและสิ่งสำคัญยางยิ่งคือควรนำระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในสถานศึกษา โดยการนำกระบวนการ 5 ขั้นตอน ของงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ไดแก 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ทั้งการขอขอมูลจากนักเรียน การเยี่ยมบาน และการประชุม

ผูปกครองช้ันเรียน 2) การคัดกรองนักเรียน โดยครูท่ีปรึกษาตองนำขอมูลนักเรียนรายบุคคลมาคัดกรองวาเด็กนักเรียนเปน

เด็กกลุมปกติ กลุมเสี่ยง หรือกลุมมีปญหาในดานใด อาทิ ดานการเรียน ดานสุขภาพ ดานเศรษฐกิจ ดานสวัสดิภาพ และ

ความปลอดภัย ดานพฤติกรรม เชน การใชสารเสพติด การใชความรุนแรง พฤติกรรมทางเพศ การติดเกม การใชเครื่องมือ

สื่อสารอิเล็กทรอนิกส เปนตน 3) การสงเสริมพัฒนา เพื่อใหเด็กมีทักษะชีวิต มีภูมิคุมกันตอความเสี่ยงทางสังคมตาง ๆ 4) 

การปองกันและชวยเหลือ ในกรณีเด็กกลุมเสี่ยงหรอืมีปญหาทีต่องการใหชวยเหลือหรือสมควรไดรับการชวยเหลือ 5) การ

สงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อใหเด็กที่มีปญหาไดรับความชวยเหลือกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และใหกลับมารับ

การศึกษาตอจนจบหลักสูตร 

นอกจากน้ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังไดมีการพัฒนาครูในเรื่องของระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ทักษะชีวิต เพศวิถีศึกษา และการเสริมสรางวินัยเชิงบวกในช้ันเรียน เพ่ือการคุมครอง และดูแลชวยเหลือนักเรียน

อยางรอบดาน โดยเฉพาะการเสริมสรางวินัยเชิงบวกในช้ันเรียนเพ่ือใหครูไดนำไปใชในการปรับพฤติกรรมนักเรียนแทนการ

ใชไมเรียว ดังนั้นงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงตองใหทุกมิติ รวมกันขับเคลื่อนการปกปองคุมครองเด็กนักเรียนใน

สถานศึกษาใหมีความเขมแข็งทางจิตใจ อยูอยางปลอดภัยและมีความสุข 
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จากที่กลาวมาขางตนผู วิจัยในฐานะที่เปนครูที่ปรึกษามีหนาที่ดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยตรง จึงเล็งเห็นถึง

ความสำคัญของการมีสวนรวมในการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอยางเปนระบบและชั้นตอน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทำการศึกษาคนควาและเก็บขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เพื่อเปนประโยชนตอการบริหารระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยา

เขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยา

เขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการทำงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1  ขอบเขตดานเนือหา ผูวิจัยศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยศึกษาตามแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื ้นฐาน (2547  14-1 ) ซึ ่งประกอบดวย 5 

กระบวนการ ไดแก 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริมและพัฒนานักเรียน 4) การ

ปองกันและแกไขปญหา 5) การสงตอนักเรียน 

  ขอบเขตดานประ ากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูสหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการปการศึกษา 

2563 จำนวนท้ังสิ้น 581 คน 

2.2 กลุมตัวอยางใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูสหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 

2563 จำนวน 234 คน โดยกำหนดจากตารางของเคร็จซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1 70  608) โดยใชวิธีการ

สุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratifie  R o  pli ) ตามโรงเรียนแตละโรงเรียนไดทำการสุมแบบอยางงาย (Simple 

R o  pli ) ตามสัดสวนของประชากรในแตละกลุม 

  ขอบเขตดานตัวแปรท่ี  นการวิจัย 

3.1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของครู ประกอบดวย 1) ระดับการศึกษา แบงออกเปนปริญญาตรี และสูงกวา

ปริญญาตรี 2) ประสบการณทำงาน แบงออกเปน ต่ำกวา 10 ป และ 10 ปข้ึนไป 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนใน 5 กระบวนการ 

ตามแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ไดแก 

1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

2) การคัดกรองนักเรียน 

3) การสงเสริมและพัฒนานักเรียน 

4) การปองกันและแกไขปญหา 

5) การสงตอนักเรียน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาถึงการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ใน 5 กระบวนการตามแนวทางการดำเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547: 14-1 ) ดังน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

สถานภาพของครู 

1  ระดับการศึกษา 

1.1 ปริญญาตร ี

1.2 สูงกวาปริญญาตร ี

 ประสบการณทำงาน 

2.1 ต่ำกวา 10 ป 

2.2 10 ปข้ึนไป 

 

 การมีสวนรวมของครู นการบริหารงานระบบดูแล วยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ น  กระบวนการตามแนวทางการดำเนินงาน

ระบบดูแล วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขันพืน าน 

1. การรูจักนักเรยีนเปนรายบุคคล 

2. การคัดกรองนักเรยีน 

3. การสงเสริมและพัฒนานักเรียน 

4. การปองกันและแกไขปญหา 

5. การสงตอนักเรยีน 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อนำขอมูลมา

เปนแนวทางในการกำหนดกรอบโครงสรางของแบบสอบถามใหครอบคลุมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ัง 5 กระบวนการ 

ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมและพัฒนานักเรียน การปองกันและแกไขปญหา 

การสงตอนักเรียน ดำเนินการหาคุณภาพเครื ่องมือ โดยนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี ่ยวชาญ 3 ทาน 

พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (V li i ) ไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67 - 1.00 จากน้ันนำแบบสอบถาม

ที ่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลอง (Try-o ) กับประชากรที ่ไมใชกลุ มตัวอยางจำนวน 30 คน คาความเชื ่อมั ่นของ

แบบสอบถาม (Reli ili ) โดยการทดสอบคาสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 

( ro c , 1 74  161) ไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0. 6 

 

ผลการวิจัย 

 1. ครูมีสวนรวมของในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยูในระดับมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สห

วิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการทำงาน โดยรวมไมแตกตาง

กัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ไมแตกตางกันทุกดาน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  
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อภิปรายผล 

 การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 

 1. การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสหวิทยาเขตวิทยปราการ 

จังหวัดสมุทรปรากร โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี ้อาจเปนเพราะโรงเรียนใหความสำคัญเกี ่ยวกับกระบวนการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนอยางมีขั้นตอน นำวิธีการและเครื่องมือที่ใชในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของนักเรียนในสถานศึกษา โดยการนำกระบวนการ 5 ขั้นตอน ของงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดแก 1) การรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริมและพัฒนานักเรียน 4) การปองกันและแกไขปญหา และ5) 

การสงตอนักเรียน เพื่อใหเด็กที่มีปญหาไดรับความชวยเหลือกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และใหกลับมารับการศึกษาตอจน

จบหลักสูตรประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ในการสงเสริมพฤติกรรมการเรียนที่ดี ปองกันและ

แกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค โดยมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาดำเนินการ (ไพโรจน ตั้นสุย, 2552  11) โดยมุงหวัง

เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความปลอดภัยและสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขสอดคลอง

กับงานวิจัยของภูชิสสะ รุงวัฒนชัย (2553  73) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานท้ัง 5 ดาน คือดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรอง

นักเรียน ดานการสงเสริมนักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหา และดานการสงตอ อยูในระดับมากทุกดาน และ

สอดคลองกับงานวิจัยของพิมพพร เปรมหิรัญ (2560  7 ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ดังนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงตองตระหนักและเล็งเห็น

ความสำคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนวาเรื่องที่มีกระบวนการทำงานที่มีระบบและตอเนื่อง สามารถชวยเหลือให

นักเรียน ครูและผูปกครองประสานสัมพันธใหการจัดการศึกษาบรรลุตามเปาหมายของทุกฝายในทุกดาน ซึ่งเมื่อพิจารณา

ผลการวิจัยเปนรายดานสามารถอภิปรายในแตละดาน ตามลำดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังน้ี 

1.1 ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ผลการวิจัยพบวาอยู ในระดับมากที่สุดและมีระดับรวมในการ

บริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยาปราการ จังหวัดสมุทรปราการ คาเฉลี่ยโดยรวม

อยูในระดับสูงสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษาจัดใหมีกิจกรรมประชุมปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ท่ีเปนเชนน้ีเพราครู

เห็นประโยชนจากการประชุมผูปกครองโดยการพบปะหารือเปลี่ยนกับผูปกครองในการดูแลชวยเหลือใหคำปรึกษานักเรียน

ซึ่งสอดคลองกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547  4) ระบุไววาการจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองช้ัน

เรียน ( l ssroo  ee i ) ภาคเรียนละ 1 ครั้งนั้น เปนสวนหนึ่งของการสงเสริมนักเรียนใหทุกคนอยูในความดูแลของ

ครูท่ีปรึกษาไมวาจะเปนกลุมปกติหรือกลุมเสีย่งหรือกลุมมีปญหา กลุมพิเศษ ใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน ท้ังน้ีการสงเสริมและพัฒนา

นักเรียนนั้นสามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย เพื่อเปนการสนับสนุนใหนักเรียนมีคุณภาพมากข้ึน

และพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะปองกันไมใหนักเรียนที่อยูในกลุมปกติหรือกลุมพิเศษ

กลายเปนกลุมเสี่ยง/มีปญหา และเปนการชวยเหลือใหนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหาสามารถปรับเปลี่ยนกลายเปนกลุมปกติ

แบะมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชิสสะ รุงวัฒนชัย (2553  78) ท่ีไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาบีท่ี 1-3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ พบวา ดานการสงเสริมนักเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 

1.2 ดานการสงตอนักเรียน ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการที่ครูได

ดำเนินการแกไขปญหาในเบื้องตนดวยตนเองแลว เล็งเห็นวาครูไมสามารถดำเนินการสงเสริมพัฒนาชวยเหลือหรือแกไข
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ปญหาของนักเรียนไดโดยลำพังจึงจำเปนตองไดรับการสนับสนุน สงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา ท้ังน้ีบทบาทและหนาท่ีของครูทุกคนจะตองดูแลรวมท้ังแกไข 

ปญหานักเรียนในเบื้องตนสอดคลองกับงานวิจัยของนิมิต เจียมตน (2552  75) ทำการศึกษาการบริหาร

จัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 พบวาดานการสงตออยู

ในระดับมาก 

1.3 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูที่ปรึกษา

เล็งเห็นถึงความสำคัญของขอมูลสวนบุคคลในการทำหนาที่ครูที่ปรึกษาควรทราบพื้นฐานความเปนมาและขอมูลที่จำเปน

ของนักเรียนท่ีจะชวยใหครูท่ีปรึกษามีความเขาใจนักเรียนมากยิ่งข้ึนและสามารถนำขอมูลมาใชในการคัดกรองนักเรียนเพ่ือ

ประโยชนในการสงเสริม ปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนไดอยางถูกตอง โดยครูมีวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย

เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีครอบคอบคลุมทุกมิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิมพพร เปรมหิรัญ (2560  7 ) ไดศึกษาเก่ียวกับ

การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 

1 พบวา ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอยูในระดับมาก 

1.4 ดานการปองกันและแกไขปญหา ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษาไดจัด

กิจกรรมที่ดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา ไมปลอยใหนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหาสรางปญหาทั้งตอตนเองหรือ

ผูอ่ืน มีการประสานงานกับผูเก่ียวของเพ่ือรวมมือกันจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับปญหาของนักเรียนแตละคน

อยางหลากหลาย เชนเดียวกับงานวิจัยของสุภาพ อัยยะ (2552  85) ไดศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการบริหารระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียน สังกัดสำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 พบวา ดานการปองกันและแกไขปญหาอยู

ในระดับมาก 

1.5 ดานการคัดกรองนักเรียน ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการท่ีครูมีการนำขอมูล

ที่ไดจากการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมาวิเคราะหขอมูล สรุปผลเพ่ือจัดกลุมนักเรียน และหาวิธีการที่หมาสมสำหรบัการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนใหรงกับสภาพปญหาและความตองการใหมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมาโนช กุลนาแพง 

(2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาระยองเขต 2 พบวา ดานการคัดกรองนักเรียนอยูในระดับมาก 

 2. เปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยาเขต

วิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการทำงาน ดังน้ี 

2.1 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามระดับการศึกษา พบวา ครูมีสวนรวมในการบริหารงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งเปน

ไมไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ไมแตกตางกันทุกดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูที่มีระดับ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกวาปริญญาตรี ตางมีการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการบริหารงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอยางรอบดาน ทำใหมีมุมมองและทัศนคติในการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดครอบคลุมและ

มีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีเปนเพราะการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนน้ันครูทุกคนจะตองดำเนินการกับนักเรียนท้ัง

โรงเรียน ดังน้ัน ครูท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางจึงไมสงผลตอการมีสวนรวมในการบริหารงานระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน

ของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสอดคลองกับจิดาภา มาประดิษฐ (2556  102) ได

ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวาผลจากการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีตอ



26 BTU- P N  N N R  N V R  Vol. 1 No. 2 uly - December 2021 

การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวมทุกดานไมมีความแตกตางกัน 

2.2 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามประสบการณการทำงาน พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการมีสวนรวมของครู

ในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการนั้นไดรับ

การมอบหมายแตงตั ้งในการบริหารงานอยางเปนระบบ มีลำดับขั ้นตอนการดำเนินงานท่ีชัดเจน มีการวางแผนการ

ดำเนินงานที่ไมทับซอนเพื่อใหการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือทำไดอยางรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับจิดาภา มาประดิษฐ 

(2556  102) ไดทำการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน

จำแนกตามประสบการณในการบริหารไมมีความแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 1  ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัย ป  

1.1 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสำคัญกับการศึกษานักเรียนเปน

รายกรณี ( se ) โดยสงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาใจกระบวนการขั้นตอนและวิธี

การศึกษานักเรียนเปนรายกรณี เพื่อนำขอมูลที่ไดไปใชในการสงเสริมพัฒนานักเรียนตอไป และควรติดตามการจัดทำ

ระเบียนสะสมใหมีขอมูลที่ถูกตอง เปนปจจุบันและมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ อีกทั้งควรสงเสริมใหดำเนินการจัดเก็บ

ขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลดวยเครื่องมือท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกดาน  

1.2 ดานการคัดกรองนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาและผูเกี่ยวของควรดำเนินออกแบบเครื่องมือคัดกรอง

นักเรียนใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและความตองการของนักเรียน ทั้งนี้ควรเปดโอกาสใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดเขารวมกำหนดเกณฑการจัดกลุมในการคัดกรองนักเรียนและรวมเปนคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองนักเรียน

โดยดำเนินการจัดเก็บขอมูลอยางเปนความลับ 

1.3 ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริม

ความสามารถพิเศษของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ และควรมีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ

นักเรียนเพ่ือเปนการปลูกฝงคานิยมท่ีดีแกนักเรียน ท้ังน้ีควรมีการรายงานติดตามผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมสงเสริม

นักเรียนทุกครั้งเพ่ือนำไปพัฒนาตอยอดหรือปรับปรุงแกไขตามลำดับ 

1.4 ดานการปองกันและการแกไขปญหา ผูบริหารสถานศึกษาและผูเก่ียวของควรประชุมวางแผนปองกันและ

แกไขปญหาใหกับนักเรียนอยางเปนระบบและรายงานผลการจัดกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหานักเรียนเปนลาย

ลักษณอักษร ทั้งนี้ในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษาควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม

เพ่ือนชวยเพ่ือนอยางเปนระบบ เพ่ือเปนการเขาถึงนักเรียนไดอยางทันเหตุการณ 

1.5 ดานการสงตอนักเรียน ครูและผูเกี่ยวของควรติดตามผลการชวยเหลือนักเรียนที่อยูในความดูแลของ

ผูเช่ียวชาญภายหลังข้ันตอนการสงตอเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหงายตอการจัดเก็บขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลอยางเปน

ระบบ 
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  ขอเสนอแนะ นการวิจัยครังตอ ป 

2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรและปจจัยในดานอื่น ๆ ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการบริหารงานระบบดูแล

ชวยเหลืออันจะเปนประโยชนในการชวยเหลือพัฒนานักเรียนและสถานศึกษาตอไป 

2.2 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นจากผูที่มีสวนไดสวนเสีย เพื่อที่จะไดรับความคิดเห็นที่หลากหลายและ

ครอบคลุม อันจะนำไปสูการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประสิทธิผลใน

การบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือมากยิ่งข้ึน 

2.3 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือของสถานศึกษาท่ีเปนตนแบบหรือประสบ

ความสำเร็จในดานการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 และ 2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และ 

ประสบการณในการทำงานของครู กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 2 0 คน สุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random pli ) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาทีแบบขอมูลเปนอสิระ

ตอกัน และการวิเคราะหความแปรปรวน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ท้ังโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมใน

การบริหารงานวิชาการของครู พบวา ครูชายกับครูหญิงมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนไมแตกตางกันท้ัง

ในภาพรวมและรายดาน ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการแตกตางกันในดานการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและดานการพัฒนาบุคลากร และครูที ่มีประสบการณการทำงานแตกตางกันมีสวนรวมในการ

บริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสำคัญ .05 ท้ังในภาพรวมและรายดาน 

คำสำคัญ  การมีสวนรวม, การบริหารงานวิชาการ 

 

 

 e p rpose o  is rese rc  were o 1) s  p r icip io  i  c e ic i is r io  of 

teachers in school under Suphanburi Pri r  c io l ervice re  3  2) co p re participation in 

c e ic i is r io  o  e c ers i  sc ool er p ri Pri r  c io l ervice re  3 

cl ssi ie   e er, e c io l level  wor i  e perie ce. The sample consisted of teachers in 

sc ools er p ri Pri r  c io l ervice re  3, o ll  2 0 people,  si  s r i ie  

random sampling. The instrument used for data collection was a five rating scale questionnaire. The 

statistics used in this study were: percentage, e , s r  evi io   po esis es i  si  

independent t-test and analysis of variance 
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 The results showed as follows: 1) Pr icip io  i  c e ic i is r io  o  e c ers i  sc ool 

er e ice o  p ri Pri r  c io l ervice Area 3 were at high level in overall and each 

spec s. 2) e res l s o  po esis es i  s owe   le  e le e c ers  o i ere  

participation in academic administration both overall and each aspects. Teachers with different 

educational b c ro s p r icip e  i  c e ic i is r io  i ere l  i  le r er evelop e   

 reso rce evelop e . e c ers wi  i ere  wor  e perie ces  i ere  p r icip io  i  

c e ic i is r io  o  over ll  e c  spec s  0.05 s istical significant. 

 P r icip io , c e ic i is r io  

 

บทนำ 

จากการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การบริหารงานวิชาการ ซึ่งเปนการ

บริหารงานที่สำคัญและเปนหัวใจตอการปฏิรูปการศึกษาการบริหารงานวิชาการเปนการบริหารงานเกี่ยวกับกิจกรรมซึ่ง

เกี่ยวของเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงไข การเรียนกาสอนใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายของการศึกษาวิธีการจดัการ

เหมือนการบริหารงานในโรงเรียนผูบริหารตองเปนท้ังนักบริหารและนักวิชาการ 

งานวิชาการถือเปนหัวใจของการบริหารการศึกษาเพราะจุดมุงหมายของการบริหารการศึกษาใหมีคุณภาพซึ่งขัน

อยูกับงานวิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการเปนการจัดกิจกรรมดานหลักสูตรการนำหลักสูตรใชแบบเรียนงานการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอนงานวัดผลและประเมินผลงานหองสมุดงานนิเทศการศึกษางานวางแผนการศึกษาและงานประชุม

วิชาการเพ่ือใหผูเรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาท่ีกำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูง 

จะเห็นวาการบริหารงานวิชาการนับเปนงานสำคัญของโรงเรียนเปนหนาที่หลักของโรงเรียนถือเปนการบริหาร

โรงเรียน โรงเรียนจะดีไมดีขึ้นอยูกับงานวิชาการของโรงเรียน ที่จะสรางนักเรียนที่มีคุณภาพ มีความรู จริยธรรม และ

คุณสมบัติตามที่ตองการเพื่อใหการศึกษาบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฎเดนขัดเมื่อมีการ

บริหารงานวิชาการประสบความสำเร็จ อุทัย บุญประเสริฐ (2538  62) กลาววา งานสำคัญของโรงเรียนคือ งานวิชาการ ถา

หากโรงเรียนนั้นดำเนินงานผิดพลาดทางวิชาการนั้นแสดงวาโรงเรียนนั้นประสบความลมเหลว ในทางตรงกันขามโรงเรียน

ใดที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานวิชาการ โรงเรียนนั้นก็สมควรที่จะไดรับการยกยองยอมรับวาโรงเรียนนั้นเปน

โรงเรียนที่ดำเนินภารกิจไดผล ซึ ่งสอดคลองกับปองสิน วิเศษศิริ (2546  2; อางถึงใน iller, 1 65  175) ที ่เนน

ความสำคัญของงานวิชาการเปนหัวใจของโรงเรียน และปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543  17) ไดกลาวเชนเดียวกันวา 

ความสำเร็จของสถานศึกษาอยูท่ีงานวิชาการ 

จากแนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ กลาวไดวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนกลยุทธในการปรับการศึกษา

โดยหนาที ่การตัดสินใจในสวนกลางไปยังโรงเรียนแตละโรงเรียนโดยมีกรรมการโรงเรียน ( c ool co cil) ซึ่ง

ประกอบดวยครู ผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนไดมีอำนาจในการบริหาร

จัดการศึกษาในโรงเรียน มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการตัดสินงานงบประมาณ งานบุคลากร และงานวิชาการโดยใหเปนไป

ตามความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน การที่คณะกรรมการโรงเรียนไดมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทำ 

รวมประเมินคือ หัวใจของการบริหาร โดยใชโรงเรียนเปนฐานเพราะลำพังการกระจายอำนาจสวนกลางมาโรงเรียน ยังไม

รับประกันวาโรงเรียนจะใชอำนาจท่ีไดรับน้ันไปบริหารจัดการโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ไดใหความสำคัญกับการ

บริหารงานวิชาการและประสบปญหาดานงานวิชาการแตกตางกันไปตามบริบทของแตละโรงเรียน จึงควรไดรับการ

ปรับปรุงแกไข ดังนั ้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของขาราชการครู สังกัด
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพื่อนำผลการวิจัยไปปรับปรุงแกไขการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ในครั้งตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของขาราชการครูสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

 

กรอบแนวคิดท่ี  นการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงที่จะศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของขาราชการครูโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีกรอบแนวคิดซึ่งผูศึกษาไดยึดแนวทางการบริหารงาน

วิชาการของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544  23) ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ดานการจัดหลักสูตรและนำ

หลักสูตรไปใช ดานการใชสื่อการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน ดานการนิเทศการเรียนการสอน ดานการ

วัดผลประเมินการเรียนการสอนและดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอนเพ่ือใชเปนแนวทางการศึกษาดังน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

สถานภาพของขารา การครูเพศ 

 - ชาย 

 - หญิง 

วุ ิการศึกษา 

 - ปริญญาตรี 

 - สูงกวาปริญญาตรี 

ประสบการณการทำงาน 

 - 1-10 ป 

 - 11-20 ป 

 - มากกวา 20 ปข้ึนไป 

 การมีสวนรวม นการบริหารงานวิ าการ 

1. การจัดหลักสูตรและนำหลักสูตรไปใช 

2. การใชสื่อการเรียนการสอน 

3. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4. การนิเทศการเรียนการสอน 

5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 ประ ากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2563 จำนวน 125 โรงเรียน ซึ่งมีขาราชการครู จำนวนรวมท้ังสิ้น 1,132 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2563 ท่ีสุมมาเปนตัวอยาง กำหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางเครซี่และมอแกน (Krejcie & 
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or , 1 70) ที่ประชากรจำนวน 1,132 คน ได จำนวนตัวอยาง 2 0 คน และทำการสุมตัวอยางโดยวิธีแบงชั้นภูมิ 

( r i ie  R o  pli ) ใหขนาดของโรงเรียนเปนชั้นภูมิในการแบงในที่นี้มี 3 ชั้นภูมิ ตามขนาดโรงเรียนคือ 1) 

โรงเรียนขนาดเล็ก 2) โรงเรียนขนาดกลาง และ 3 โรงเรียนขนาดใหญ (ไมมีโรงเรียนขนาดใหญพิเศษในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3) 

 เคร่ืองมือท่ี  นการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของขาราชการครู

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ซึ่งออกแบบเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ วุฒิการศึกษา 

และประสบการณการทำงาน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสำรวจ ( ec  lis ) 

 ตอนที่  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมการบริหารงานวิชาการของขาราชการครูสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ (5 Poi s R i  c le) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ โดยแยกเปน 6 

ดาน คือ 

  1. ดานการจัดหลักสูตรและนำหลกัสูตรไปใช 

  2. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 

  3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

  4. ดานการนิเทศการเรยีนการสอน 

  5. ดานการวัดผลและประเมินผลการเรยีนการสอน 

  6. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

 แบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ตามเกณฑการแบงระดับของลิเคิรท (5 Poi s i er s 

R i  c le) 

 แบบสอบถามมีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ( o e  v li i ) และคาความเช่ือมั่น(Reli ili ) โดยนำ

แบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน พิจารณาความสอดคลองของขอถามกับนิยามตัวแปร แลวหาคาดัชนีความ

สอดคลอง ( e  o  e -objective Congruence: IOC) ระหวางขอคำถามกับนิยามตัวแปร พบวา แบบสอบถามมีคา

ดัชนีความสอดคลอง มากกวา 0.5 ทุกขอคำถาม จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช ( r  o ) กับครูในโรงเรียนที่ไมใช

กลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำขออมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ

ความเชื่อมั่นของครอนบาค ( ro c s lp  coe icie ) พบวา ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของตัวแปรเทากับ 

0.8  จะเห็นไดวา แบบสอบถามมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นมากกวา 0.8 แสดงวา แบบสอบถามมีคุณภาพอยูในเกณฑท่ี

ยอมรับได 

 ผูวิจัยนำแบบสอบถามพรอมดวยหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจัดสงไปยังสถานศึกษาเครือขาย

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพ่ือขอเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

 การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของขาราชการครูผ ู ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี 

( re e c ) และการหาคารอยละ (Perce e) 

 2. วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิซาการของขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย ( e ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

( r  evi io ) เปนรายดาน และโดยรวม 
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 3. นำผลการวิเคราะหขอมูลมาแปลผลคาเฉลี่ยการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการแปลความหมายคาเฉลี่ย

ของคะแนนตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545: 103) ดังน้ี 

  4.51 - 5.00 หมายถึง มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากท่ีสุด 

  3.51 - 4.50 หมายถึง มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก 

   2.51 - 3.50 หมายถึง มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง 

  1.51 - 2.50 หมายถึง มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย 

  1.00 - 1.50 หมายถึง มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 4. เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของขาราชการครู จำแนกตาม เพศระดับการศึกษา และ

ประสบการณในการทำงาน โดยใชการทดสอบแบบที (Independent t- es ) และการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis 

o  V ri ce) วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

 

ผลการวิจัย 

 1. สถานภาพของขาราชการครูผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 83.1 จบการศึกษา

ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 6 .0 และมีประสบการณการทำงาน 1 - 10 ป คิดเปน รอยละ 41.7 

 2. ข าราชการคร ูในโรงเร ียนส ังก ัดสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษาส ุพรรณบุร ี  เขต 3  

มคีวามคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงลำดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 ลำดับแรกคือ ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานการวัดและประเมินผลการสอน และดาน

การใชสื่อในการเรียนการสอน 

  3. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 สรุปไดดังน้ี 

  3.1 ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ท้ังเพศชายและ

เพศหญิง มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิซาการในโรงเรียนไมแตกตางกัน ท้ังในภาพรวมและรายดาน 

  3.2 ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งครูที่จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนไม

แตกตางกันในภาพรวม แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่แตกตางกันประกอบดวยดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน และดานการพัฒนาบุคลากร สวนการมีสวนรวมในดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 

  3.3 ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งครูที ่มี

ประสบการณทำงานแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน แตกตางกันใน

ภาพรวม และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ครูท่ีมีประสบการณแตกตางกันมีความคิดเหน็ตอการมสีวนรวมในการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนแตกตางกันเกือบทุกดาน ยกเวนดานการใชสื่อในการเรียนการสอน และดานการพัฒนาบุคลากรสวน

เมื่อเปรียบเทียบครูที่มีประสบการณทำงานกลุม 1-10 ป กับกลุม 11-20 ป และเปรียบเทียบครูที่มีประสบการณทำงาน

กลุม 11-20 ป กับกลุมตั้งแต 21 ปข้ึนไป พบวาไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 1. ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ถนอมรัตน สิทธิเสนี (2550) ที่ได

ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน และผลการศึกษาพบวา สภาพการ
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บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบนในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ

ตั้งแตยุคปฏิรูปการศึกษาเปนตนมาสถานศึกษาตางใหความสำคัญกับงานวิซาการมากขึ้น เพราะงานวิชาการเปนภารกิจ

สำคัญของโรงเรียนซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย และเปนไปตามแนวคิดของปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546: 15) 

ที่กลาววาการบริหารงานวิชาการนั้น ผูบริหารไมสามารถกระทำไดโดยลำพัง ตองอาศัยความรวมมือจากครูผูสอนดวย 

เพราะครูผูสอนคือ ผูที่เกี่ยวของโดยตรงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงจำเปนอยางยิ่ง ที่ผูบริหารโรงเรียนจะตอง

เปดโอกาสใหครูเขามามีสวนรวมในการบริหารวิชาการใหมากท่ีสุด 

 2. ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

ทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ไมแตกตางกันทั้งใน

ภาพรวมและรายดาน สอดคลองกับงานวิจัยของสถิตย ทรายทอง (2552)ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารงาน

วิชาการตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนเทศบาลบานศรีตะกั่วปา ผลการศึกษาพบวาครูมีสวนรวมในการบริหารงาน

วิชาการโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และพบวาครูที่มีเพศแตกตางกันการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการใน

ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากในยุคปจจุบัน เพศไมไดเปนปญหาหรืออุปสรรคในงานวิชาการ เพราะ

งานวิชาการใชสติปญญาความรูความเขาใจความคิดริเริมสรางสรรคเปนสวนใหญ ปจจุบันครูเพศชายและเพศหญิงไดรับ

การศึกษาอบรมสม่ำเสมอ จึงมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูบริหารไดมากขึ้นซี่งมักจะเห็นเพศชายและ

เพศหญิงเขามามีสวนรวมในงานวิชาการอยูเสมอ ๆ 

 3. ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครใูนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

ท้ังครูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียน ไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดานเกือบทุกดาน ยกเวนดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ มานิตา สุทธิหา (2556) ไดศึกษาระดับการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิซาการของผู บริหาร

สถานศึกษาและครูในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอบางประกง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 พบวาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการมีสวนของครูที่มีกา

ศึกษาแตกตางกันตอการบริหารงานวิชาการ จะมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน ทังน้ีอาจเปนเพราะการ

ปฏิบัติราชการในบทบาทของครูกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนเรียนทุก ๆ โรงเรียน กำหนดบทบาทหนาความ

รับผิดชอบเหมือนกัน นอกจากน้ันครูทุกคนยังปฏิบัติงานอยูภายใตระเบียบกฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติเดียวกัน ทำใหครู

มีความรอบรู และความตองการพัฒนาตนเองทำนองเดียวกัน ซึ่งสงผลใหมีการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการ

ไมแตกตางกัน สังคมปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน ดังนั้น การปฏิสัมพันธระหวางครูในโรงเรียนดำเนินไปใน

รูปแบบของการแบงปนประสบการณในการทำงานไมใหเหลือมล้ำกัน และการพัฒนาโรงเรียนตองยึดระเบียบการ

ปฏิบัติงานเดียวกัน ดังน้ันการมีสวนรวมระหวางครูจึงยึดแนวปฏบัิติใกลเคียงกันจึงทำใหระดับการมีสวนรวมไมแตกตางกัน

ถึงแมจะมีระดับการศึกษาแตกตางกัน 

 4. ผลการวิจัย พบวาขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

ท่ีมีประสบการณทำงานแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบรหิารงานวิชาการในโรงเรียน แตกตางกันใน

ภาพรวม และเมื่อพิจารณารายดานพบวาครูท่ีมีประสบการณแตกตางกันมคีวามคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนแตกตางกันเกือบทุกดาน ยกเวนดานการใชสื่อการเรียนการสอน สอดคลองกับงานวิจัยของ ปาณิสรา 

เกิดมรกต (2552) ไดศึกษาระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ ของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ผล

การศึกษาพบวา ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมอืงสระบุรี มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ โดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก และครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ที่มีประสบการณในการทำงนแตกตางกันจะมีสวนรวมในการ

บริหารงานวิชาการแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่มีประสบการณมากไดปฏิบัติงานมานาน จึงไดทราบปญหาและ
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เห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดจนแนวทาง หรือวิธีการแกไขตาง ๆ มาบางแลว ซึงเมื่อใดที่เกิดปญหาซ้ำ ๆ กัน หรือเหตุการณ

ในทำนองเดียวกันเกิดข้ึน ก็สามารถมีสวนรวมปฏิบัติงานไดทันที และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ มารโคไลน ( rcoli e, 

1 0) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหารโรงเรียนในรัฐเพนซิลวาเนีย งานวิจัยเรื่องนี้ เปนการ

สนับสนุนความคิดที่แตกตางกันในการพิจารณาประสบการณในการทำงานของครูที่แตกตางกันในเรื่องที่ตองตัดสินใจ

รวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งพบวาอายุของครูที่มีประสบการณในการทำงานสูงจะมีสวนเกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจสูงกวาครูท่ีมีประสบการณในการทำงานนอยกวา แมวาครูจะมีความเช่ือพ้ืนฐานรวมกันในหลายเรื่องก็ตาม 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัย ป  

 1. ผูบริหารสถานศึกษาแตละแหงควรกระตุนใหครูที่มีประสบการณการทำงานนอย ทั้งเพศหญิง เพศชาย และ

ทุกระดับการศึกษา เขาใจถึงความสำคัญและประโยชนของการมีสวนรวมของครู เพราะจะทำใหการบริหารโรงเรียนมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการโดยเฉพาะในดาน

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการวัดและประเมินผลการสอน และดานการจัดหลักสูตรและนำหลักสูตรไปใช เชน เปด

โอกาสใหครูมีสวนรวมในการพิจารณาปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับสภาพกาดำเนินกาของโรงเรียน มีสวนรวมในการ

วิเคราะหและกำหนดวิธีการประเมินผลการเรียนในแตละหนวยการเรียนรูรายวิชาทีเปนการประเมินตามสภาพจริง 

 3. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการเรียนการ

สอนโดยการนิเทศภายใน เพื ่อสงเสริมใหการดำเนินงานดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอเสนอแนะ นการวิจัยครังตอ ป 

 1.  ควรศ ึกษาความส ัมพ ันธ ของการม ีส วนร วมของคร ูก ับความสำเร ็จของการบร ิหารโรงเร ียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

 2. ควรศึกษาสภาพปญหาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

 3. ควรศ ึกษาเช ิงล ึกถ ึ งความต องการการม ีส วนร วมในการบร ิหารงานว ิชาการของคร ู โรงเร ียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตามรายงานการวิจัยฉบับน้ี 
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การบริหารงานวิ าการของผูบริหารสถานศึกษา น รงเรียนขยาย อกาส สังกัดสำนักงานเขตพืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต  

        

       

     
 

ดวงนภา บวัทอง 

Duangnapa Buathong 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

e-mail: p 160 185 il.co  

 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 (2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และประสบการณทำงาน 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร คือ ครูโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จำนวนรวม 310 คน กลุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบชั้นภูมิ ประกอบดวย 175 คน วิธีดำเนินการ

วิจัยมี 4 ข้ัน ไดแก (1) ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (2) สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (3) การเก็บ

รวบรวมขอมูล และ (4) การวิเคราะหขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

คาที และ คาเอฟ  

 ผลการวิจัยพบวา (1) การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุก

ดาน เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย จำนวน 3 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาระบบประกับคุณภาพภายในสถานศกึษา 

ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียน และดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู (2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จำแนก

ตามเพศ อายุ และประสบการณทำงาน พบวาโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบวาโดยรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไปมีความคิดเห็นอยูในระดับมากกวา

ครูระดับการศึกษาปริญญาตร ี

คำสำคัญ  การบริหารงานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรยีนขยายโอกาส 
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oppor i  e p sio  sc ools er e P i Pri r  c io l ervice re  ice 2 s cl ssi ie  

 e er, e, e c io l level  wor  e perie ce. 

 is rese rc  w s  s rve  rese rc . e pop l io  were 310 e c ers o  educational 

oppor i  e p sio  sc ools er e P i Pri r  c io l ervice re  ice 2. The study 

s ple were 175 e c ers, selec e   si  s r i ie  r o  s pli . e rese rc  proce re 

co sis e  o  4 s es w ic  were  (1) e i i  oc e s, co cep s, eories  s ies rel e , (2) 

co s r c i  rese rc  i s r e , (3) collec i    (4) l i  collec e  . e i s r e  

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

collec e   were re e c , perce e, e , s r  evi io , -Test and F-Test. 

e or rese rc  i i s were s ollows  (1) e c e ic i is r io  i  e c io l 

oppor i  e p sio  sc ools er e P i Pri r  c io l ervice re  ice 2 w s over ll 

performed by the school administrators at high level. er i e  l sis, i  w s o   e c  spec  

o  e sc ools  c e ic i is r io  w s per or e   i  level. The mean scores listed in order 

from the highest to the lowest of the first three spec s were evelop e  o  e sc ools  li  

ss r ce s s e , e s re e   ev l io   le r i  process evelop e   (2) e 

co p riso  res l s reve le  , s cl ssi ie   e er, e  wor  e perie ce, e opi io s o  e 

teachers tow r s e c e ic i is r io  o  i is r ors i  e c io l oppor i  e p sio  

sc ools er e P i Pri r  c io l ervice re  ice 2 were over ll o  i ere . As 

cl ssi ie   e c er s e c io l level, i  w s o   e e c ers  opi io s were i ere   e 

.05 level o  si i ic ce. e opi io s o  e e c ers vi  s er s e ree were posi ivel  i er  

 o  e e c ers vi  c elor s e ree. 

Keywords  c e ic i is r io , c ool i is r ors, c ional opportunity  

 

บทนำ 

 การบริหารงานวิชาการใหประสบผลสำเร็จจะตองมีการวางแผนงานวิชาการโดยมีการดำเนินงานในดานการวาง

แผนการบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา ผูบริหารจะตองมีสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และสามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรูใน

การบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาน้ัน ผูบริหารเปนดัชนีบงช้ีความสำเร็จของการบริหาร การท่ีผูบริหารมีความ

เขาใจในบทบาทหนาท่ีของการบริหารสถานศึกษาจะเปนสิ่งท่ีชวยใหการศึกษาสำเร็จลุลวงไปดวยดี 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1 เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 

 2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือและการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยศึกษาตามขอบขายการบริหารงานวิชาการ  ดาน ของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 

4. การวิเคราะหขอมูล 

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิจัย 

 1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลำดับสูงสุด 3 ขอ ไดแก จัดทำโครงสรางหลักสูตรและสาระ

ตาง ๆ ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค รองลงมาคือ วิเคราะหสภาพแวดลอม สภาพ

ปญหาและความตองการของสังคม ชุมชน ทองถ่ิน เพ่ือกำหนดวิสัยทัศน ภารกิจเปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค และ

นำหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรูและบริหารจัดการในการใชหลักสูตรใหเหมาะสม ตามลำดับ 

สถานภาพของครู นสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต  

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. ประสบการณทำงาน 

 

การบริหารงานวิ าการของผูบริหารสถานศึกษา แบงตาม

ขอบขายงานวิ าการ  ดาน 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ดานการพัฒนากระบวนการเรยีนรู 

3. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

4. ดานการวิจัยเพ่ือการเรยีนรู 

5. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

6. ดานการวัดผลและประเมินผลการเรยีน 

7. ดานการนิเทศการศึกษาและการแนะแนว 

8. ดานการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

. ดานการบริการทางวิชาการแกหนวยงานภายนอก 
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 2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลำดับสูงสุด 3 ขอ ไดแก สงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ รองลงมาคือ สงเสริมใหครูจัดกระบวนการ

เรียนรู  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู  ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ 

กระบวนการคิดที่หลากหลาย และสงเสริมใหครูพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม โดยการนำผลสัมฤทธิ์จาก

การประเมินผลแตละครั ้งมาศึกษา วิเคราะหรวมกันเพื่อพัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ตามลำดับ 

3. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยาย

โอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลำดับสูงสุด 3 ขอ ไดแก จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนรูและการ

พัฒนางานดานวิชาการ รองลงมาคือ สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู และประสานความรวมมือใน

การจัดหา พัฒนา และการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู ตามลำดับ 

4. ดานการวิจัยเพื่อการเรียนรู การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยู

ในระดับมาก เรียงลำดับสูงสุด 3 ขอ ไดแก สงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในแตละกลุม

สาระการเรียนรู รองลงมาคือ ศึกษา วิเคราะห วิจัยการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ

สถานศึกษา และประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจัย เพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร และหนวยงานอ่ืน ตามลำดับ 

5. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยู

ในระดับมาก เรียงลำดับสูงสุด 3 ขอ ไดแก สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอาน รูจักใชเทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่อใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน) รองลงมาคือ สงเสริม สนับสนุน

ใหครูใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน และสำรวจแหลง

เรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่นในเขตพื้นที่การศึกษาและเขตพื้นท่ี

การศึกษาอ่ืนท่ีใกลเคียง ตามลำดับ 

6. ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียน การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยาย

โอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลำดับสูงสุด 3 ขอ ไดแก ตรวจสอบการจบหลักสูตรของผูเรียน ผูเรียนที่ไมมีสิทธิ์สอบ

และผูเรียนที่ไมผานการทดสอบ รองลงมาคือ สงเสริมการจัดทำหลักฐานผลการเรียนของผูเรียนทุกระดับชั้น และสงเสริม

ใหครูพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูอยางเหมาะสมกับผูเรียน ทั้งดานความรู ความสามารถ ทักษะ 

และประสบการณ ตามลำดับ 

7. ดานการนิเทศการศึกษาและการ แนะแนว การบริหารงานวิชาการของผูผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยาย

โอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ

พบวา ทุกขอเรียงลำดับสูงสุด 3 ขอ ไดแก จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนรูภายในสถานศึกษา รองลงมาคือ 

ดำเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนรูในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณ และจัดระบบการแนะ

แนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู ตามลำดับ 
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8. ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลำดับสูงสุด 3 ขอ ไดแก สนับสนุน สงเสริมใหมีระบบการประกัน

คุณภาพในระดับหนวยงานภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ ตามลำดับ 

. ดานการบริการทางวิชาการแกหนวยงานภายนอก การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลำดับสูงสุด 3 ขอ ไดแก สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการในการจัดการศกึษาของ

บุคคล ครอบครัว องคกร 

 

อภิปรายผล 

 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การบริหารงานวิ าการของผูบริหารสถานศึกษา 𝐱𝐱�  ระดับ ลำดับท่ี 

1. การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 4.11 0.57 มาก 6 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.20 0.53 มาก 3 

3. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 4.10 0.56 มาก 7 

4. การวิจัยเพ่ือการเรียนรู 3.85 0.77 มาก 9 

5. การพัฒนาแหลงเรยีนรู 4.12 0.66 มาก 5 

6. การวัดผลและประเมินผลการเรียน 4.25 0.49 มาก 2 

7. การนิเทศการศึกษาและการแนะแนว 4.12 0.59 มาก 4 

8. การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 4.36 0.59 มาก 1 

9. การบริการทางวิชาการแกหนวยงานภายนอก 3.98 0.78 มาก 8 

รวม 4.12 0.55 มาก  

 

 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 2 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานหนวยงานอ่ืนท่ีจัด

การศึกษา รองลงมาคือ สำรวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษารวมทั้งความตองการในการไดรับการสนับสนุนดาน

วิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานอื่นที่จัดการศึกษา และจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษา

ของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานอื่นที่จัดการศึกษา ตามลำดับ อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารจมี

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา คือ สามารถบริหารการจัดการเรียนรู สามารถ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา และสามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรู โดยการบริหารการจัดการเรียนรูนั้นถือเปนหัวใจที่สำคัญของการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้อันดับ

แรกจะตองมีการปฏิรูปสวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอันจะนำไปสูการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามความ

ตองการของผูเรียนซึ่งจะเปนตัวบงช้ีไดวาเยาวชนไทยในอนาคตควรจะเปนพลเมืองอยางไรท่ีสังคมไทยตองการและสามารถ

ดำเนินชีวิตของตนไดอยางมีความสุข และถึงแมวาหลักสูตรการศึกษาจะสรางขึ้นดีเลิศและเหมาะสมเพียงใดก็ตาม หาก

หลักสูตรนั้นไมมีการนำไปใชอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพก็เปนการยากที่การใชหลักสูตรจะบรรลุเปาหมาย 
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สอดคลองกับงานวิจัยของ จินดา ทรัพยเม  (255 : 82) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย คำปลิว (255 : 51) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา การ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอน พบวา ในภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลอง

กับงานวิจัยของ สุวรรณา วรรณโกวิท (2556  บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา สหวิทยาเขตบรมราชชนนี 1 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา 

สหวิทยาเขตบรมราชชนนี 1 มีบทบาทการบรหิารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองงานวิจัยของกับ บุญ

เตือน สมสีนวน (2557: 156) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จังหวัดฉะเชิงเทราผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมผูบริหารสถานข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการบริหารงานวิชาการอยู

ในระดับปฏิบัติเปนประจำ สอดคลองกับงานวิจัยของ ดีซอเทล (Desautel. 1 78  42; อางถึงใน บุญเตือน สมสีนวน 

2557: 115-116) ไดศึกษา การรับรูขอบขายในการบริหารงานของครูใหญสถานศึกษาประถมศึกษาในรัฐโกตาเหนือ 

สหรัฐอเมริกา พบวา คนใชเวลาสวนใหญในการจัดการเรียนการสอน และเขาควรจะไดปฏิบัติหนาที่นี้มากกวาที่ไดปฏบัิติ

อยู แลว และเห็นวาผู นำในดานการจัดการเรียนการสอนเปนขอบขายสำคัญของครูใหญ สอดคลองกับงานวิจัยของ 

แมททอกซ ( o . 1 78  60; อางถึงใน จินดา ทรัพยเม  (255 : 45-46) ไดศึกษา ความตองการในการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษาในรัฐอิลลินอยล (li ois) สหรัฐอเมริกา พบวา ความตองการมีอยูในระดับมาก คือ ความ

ตองการมีความสามารถในการปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศและการประเมินผลการปรับปรุงการเรียนการสอน และการพฒันา

หลักสูตร จากความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขางตน ท่ีเห็นวาผูบริหารปฏิบัติได

อยูในระดับมากนั้น มีความสอดคลองกับแนวคิดของ จีรวิทย มั่นคงวัฒนะ (2555  5) ที่กลาวไววา งานวิชาการเปนหัวใจ

ของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา ผูบริหารการศึกษาทุกคนควรจะรับผิดชอบเปนผูนำของครูในดานวิชาการเปนอันดับ

แรก เพราะหนาที่ของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาทุกแหง คือ การใหความรูแกนักเรียนในดานวิชาการ โดยการ

ทำงานรวมกับครู กระตุนเตือนครู ใหคำแนะนำครู และประสานงานใหครูทุกคนทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปน

หัวใจของสถานศึกษา และมีความสอดคลองกับทฤษฎีของ แ มพตัน ( p o , 1 86: 60-62) ที ่กำหนดวา การ

บริหารงานวิชาการตองเปนหนาที่ของผูบริหารที่ตองปฏิบัติและเปนผูนำที่สำคัญ ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ 

การจัดบุคลากร การสั่งการ การประสาน เจรรายงาน และการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเปนทฤษฎีการบริหารเชิงการจัดการ 

( i is r ive e e ) เปนวิธีการบริหารงานใหประสบความสำเร็จ 

 2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยาย

โอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 จำแนกตามเพศ อายุระดับการศึกษา และ

ประสบการณทำงาน ตามประเด็นสมมติฐาน ดังน้ี 

2.2.1 ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไม

แตกตางกัน ซึ่งขัดแยงกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา สวนใหญไมแตกตางกัน และแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จำนวน 2 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (เพศชายมีความคิดเห็น

ระดับมากกวาเพศหญิง ทั้งนี้อาจเปนเพราะการใชสื่อการพัฒนาสื่อและการผลิตสื่อผูชายมีความรูความสามารถมากกวา

ผูหญิงอาจเปนเพราะสื่อบางชนิดตองใชแรงงานในการผลิตและใชทักษะในการชางเพื่อใหไดสื่อออกมาอยางสมบูรณแบบ

ท่ีสุด ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียน (เพศหญิงมีความคิดเห็นอยูในระดับมากกวาเพศชาย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ เพศ
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หญิงมีความละเอียดรอบคอบและมีความคิดที่ละเอียดออนกวาเพศชายผลการวิจัยในภาพรวมสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สมชาย คำปลิว (255  : 51) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไมแตกตางกัน ทำใหพบขอสรุปวา ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน 

2.2.2 ครูที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา ครูท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เชนกันท้ังน้ีอาจเปน

เพราะ ประสบการณในการทำงานและเนื่องจากการบริหารงานตั้งแตอดีตจนมาถึงปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย คำปลิว (255 : 51) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา การ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอพฤติ

กรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทำใหพบขอสรุปวา ครูที่มี

อายุตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

2.2.3 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา ครูที ่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และเมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา สวนใหญไมแตกตางกันจำนวน 5 ดาน และแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ จำนวน 4 

ดาน ไดแก การวิจัยเพ่ือการเรียนรู (ระดับปริญญาโทมีความคิดเห็นมากกวาปริญญาตรี การพัฒนาระบบ(ระดับปริญญาโท

มีความคิดเห็นมากกวาปริญญาตรี (ระดับปริญญาโทมีความคิดเห็นมากกวาปริญญาตร ีและการพัฒนาแหลงเรียนรู (ระดับ

ปริญญาโทมีความคิดเห็นมากกวาปริญญาตรี ตามลำดับท้ังน้ีอาจเปนเพราะความคิดความอานในการวิเคราะหขอมูลในผูท่ี

มีการศึกษาระดับปริญญาโทสามารถที่จะทำความเขาใจและตีความหมายไดผลที่ดีกวาจึงทำใหผลที่ออกมา สำหรับผูท่ี

ศึกษาระดับปริญญาโทมีคาความคิดเห็นมากวาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย คำปลิว 

(255 : 51) ไดศึกษาวิจัยเรื ่องการศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ

มัธยมศึกษาอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกัน ทำใหพบขอสรุปวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมแตกตางกัน 

2.2.4 ครูที่มีประสบการณทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศกึษา

แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา ครูที่มีประสบการณทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งขัดแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไว และเมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา สวนใหญแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ และแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 

ดาน ไดแก การวัดผลและประเมินผลการเรียน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะประสบการณทำใหมีความชำนาญการในการปฏิบัติงาน

ไดดีวาผูที่มีประสบการณนอยกวา ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ จินดา ทรัพยเม  (255  82) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 

ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของครู

ในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณในการ

ทำงานและขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันตามนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ 
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สมชาย คำปลิว (255 : 51) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีประสบการณแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและในรายดานไมแตกตางกันทำใหพบขอสรุปวา ครูท่ีมีประสบการณทำงานตางกันมี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรตระหนักในการใหความสำคัญดานการพัฒนาการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ

ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนใหมากข้ึน เน่ืองจากท้ัง 2 ดานน้ีมีความสำคัญไมนอยไปกวาดานใดๆ ดังน้ันผูบริหาร

สถานควรมุงพัฒนาท้ัง 2 ดานใหมากเทากับดานอ่ืนๆ  

2. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนควรรวมมือกันในการแกไขจุดบกพรองของสถานศึกษาและพัฒนาจุดเดน 

เพ่ือใหสถานศึกษาเปนสถานศึกษาแหงการเรียนรูของนักเรียนอยางแทจริง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นของครูที ่มีตอการพัฒนาบุคลากรของผู บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการ

พัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ จําแนกตามเพศ และ

ระดับการศึกษา 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากร คือ ครูโรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ 

จํานวน 85 คน กลุมตัวอยาง จำนวน 70 คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ วิธีดำเนินการวิจัย มี 4 ขั้นตอนไดแก (1) 

ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (2) สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูล และ 

(4) การวิเคราะหขอมูล เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  

 ผลการวิจัยพบวา (1) ความคิดเห็นของครูที่มีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากร ดานการกำหนดความ

จําเปนในการพัฒนาบุคลากร ดานการดําเนินการพัฒนาบุคลากร และดานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคคลากร 

(2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสายปญญา ในพระ

บรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ พบวาครูที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา

โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูเพศหญิง มีความเห็นอยูในระดับมากกวาครูเพศชาย เมื่อ

จําแนกตามระดับการศึกษาพบวา ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ  ความคิดเห็นของครู การพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา 

 

 

e o ec ives o  is rese rc  were o (1) e i e e c ers  opi io s ow r s e perso el 

evelop e  o  e i is r ors  ip  c ool er e Ro l P ro e o  er es  he 

ee   (2) e  co p riso  o  e e c ers  opi io s ow r s e perso el evelop e  o  e 

i is r ors  ip  c ool er e Ro l P ro e o  er es  e ee  s cl ssi ie   

gender and educational level. 

his study used survey research methodology. e pop l io  s ie  were 85 e c ers o  

ip  c ool er e Ro l P ro e o  er es  e ee . e s  s ple were 70 



46 BTU- P N  N N R  N V R  Vol. 1 No. 2 uly - December 2021 

e c ers, selec e   si  s r i ie  r o  s pli . e rese rc  proce re co sis e  o  4 p ses 

(1) i ves i i  oc e s, co cep s, eories  s ies rel e  (2) co s r c i  rese rc  i s r e  

(3) collec i  e   (4) l i  e collec e  . The instrument used for collecting the data 

was a questionnaire with 5-point rating scales. The statistics used for analyzing the collected data 

i cl e  re e c , perce e, e , s r  evi io   -Test.  

e rese rc  res l s reve le   (2) ccor i  o e e c ers  opi io s, e perso el 

development of the administrators was overall performed at high level. The mean scores listed in order 

ro  e i es  o e lowes  i cl e  i  perso el evelop e  pl s, e er i i  e ee s 

 e  or perso el evelop e , or i i  perso el evelop e   o i ori   

ev l i  perso el evelop e  pro ec s  (2) e co p riso  res l s s owe   e e c ers 

wi  i ere  e ers e presse  i ere  opi io s ow r s e perso el evelop e  o  e 

i is r ors  ip  c ool er e Ro l P ro e o  er es  e ee   e .05 level 

of significance. The e le e c ers  e  scores o  opi io  were posi ivel  i er   o  e le 

e c ers . s cl ssi ie   e c io l level, i  w s o   e e c ers wi  i ere  e c io l 

levels did o  e presse  i ere  opi io s i  w ole  i  p r . 

 e c ers  opi io s, perso el evelop e  o  i is r ors 

 

บทนำ 

ในสถานการณปจจุบันท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนทางดานสังคมเศรษฐกิจและการเมืองการ

ปกครอง อันสืบเนื ่องมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื ่อสารสารสนเทศ สงผลใหการจัดการศึกษาตองมี

เปลี่ยนแปลงตามไปดวย ซึ่งในองคกรทางการศึกษาจำเปนที่จะตองตอบสนองความกาวหนาใหทันกับความเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวการกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดานโดยเฉพาะอยางยิ่งการแขงขันทางดาน

เศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศความตองการของตลาดแรงงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังการใชงานจากคอมพิวเตอรก็เขามา

มีบทบาท และสามารถทำงานตางๆ แทนมนุษยได ดังนั้นทรัพยากรมนุษยตองมีการปรับตัว และเรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือใหตนเองอยูรอด และใชชีวิตอยูไดอยางมีความสุข ซึ่งในหลายๆ ประเทศใหความสําคัญกับการจัดการศกึษา เพ่ือพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของตนเองใหมีความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใหมากข้ึน เพ่ือท่ีจะเปนสมองใน

การประยุกตใชคิดคนหรือสรางนวัตกรรม (Innovation) เพ่ือใชในการพัฒนาประเทศของตน (อดุลย วังศรีคูณ, 2557) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ไดใหความสําคัญในการเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ซึ่งอยูในยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยมีเปาหมายใหคนใน

สังคมไทย ทุกชวงวัยมีทักษะความรูและความสามารถเพ่ิมข้ึน ในวัยแรงงานใหมีความรูและทักษะเปนไปตามความตองการ

ของตลาดงาน และมีทักษะทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจในแนวทางการพัฒนา มีการพัฒนา

ศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาในการพัฒนาบุคลากร เปนเรื่องท่ีตองไดรับ

การสงเสริมพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง บุคคลสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร คือผูบริหารสถานศึกษา เปนผูนําไปสู

เปาหมายหลักของการศึกษา ใหเกิดคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูกำหนดนโยบายแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน เก่ียวกับ

วิธีการจัดการ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรสรางขวัญกําลังใจ การเรงพัฒนาบุคลากรในสังกัดอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ใหบุคลากรมีทักษะความรูความสามารถ และการพัฒนาบุคลากรที่ผานมา พบวามีอุปสรรคหลายประการ จากผลการวจิัย

ของมนตรี จุฬาวัฒนกุล (2543) เรื่องนโยบายการผลิตและพัฒนาครู การวิเคราะหสถานภาพการพัฒนาครู พบวาในอดีต
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การพัฒนาครูมุงไปเพียงรูปแบบเดียว คือการฝกอบรม และการฝกอบรมไมตอบสนองกับความตองการของครู วิธีการอบรม

เนนทฤษฎีมากกวาการปฏิบัติ การพัฒนาไมตอเนื่องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อทำใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคน

ไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี ทำใหเปนคนท่ีรูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง 

พ่ึงตนเองได และสามารถดำรงชีวิตไดอยางมีความสุข (ทัศนีย วงษสมบูรณ, 2550) 

 ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา จึงเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษาใหมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา

ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารงานสถานศึกษานัน้ กระบวนการบริหารและการตัดสินใจใดๆ จะมีประสิทธิภาพ

หรือไม มิไดขึ้นอยูกับผูบริหารฝายเดียว แตตองขึ้นอยูกับผูใตบัญชา ซึ่งเปน ผูปฏิบัติดวย ในปจจุบันพบวาปญหาตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนภายในโรงเรียนยังมีการทำงานไมเปนระบบ ยังไดกำหนดแผนงานและโครงการ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน ซึ่งยังมีใน

การปฏิบัติงานไดไมตรงกับหนาที่ความรับผิดชอบ โดยครูหรือบุคลากรในโรงเรียนขาดความรูความเขาใจในการทำงานท่ี

ไดรับมอบหมาย นอกเหนือจากกระบวนการในการบริหารงานภายในโรงเรียน ยังมีปญหาผูบริหารในโรงเรียนไมไดเปด

โอกาสใหครูไดพัฒนาความรูในสายงานหนวยงานของตนเองอยางแทจริง การจัดดำเนินการอบรม พัฒนาความรูตางๆ ให

สอดคลองกับปจจุบันตามยุคสมัย ดังน้ันจึงตองไดรับการเอาใจใสจากผูบริหารสถานศึกษา ในการเลือกหาวิธีการการพัฒนา

บุคลากรของตนใหเหมาะสม เพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุตามนโยบาย และวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว 

 จากความสำคัญ และปญหาที่กลาวมาขางตน ผู วิจัยในฐานะที่เปนครูในโรงเรียนสายปญญา ในพระบรม

ราชินูปถัมภ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสาย

ปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ เพ่ือนําขอมูลเสนอผูบริหาร ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวของไดนําไปใชปรับปรุง และ

พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนใหเปนโรงเรียนท่ีดีมีคุณภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสายปญญา ในพระ

บรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสายปญญา ใน

พระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา 

 

สมมติ านของการวิจัย 

1. ครูท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเหน็ตอการพัฒนาบุคคลากรของผูบรหิารสถานศึกษาโรงเรียนสายปญญาในพระ

บรมราชินูปถัมภกรุงเทพฯ แตกตางกัน 

2. ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มคีวามคิดเหน็ตอการพัฒนาบุคคลากรของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสาย

ปญญาในพระบรมราชินูปถัมภ กรงุเทพฯแตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 

 1  ขอบเขตของเนือหา 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสายปญญา 

ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาบุคลากรของ ีนแมน สวอบ ฟอสช่ัน และไดย ( e e , 

c w , oss ,  er, 1 83) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรในเชิงระบบ ไว 4 ข้ันตอน คือ 

1.1 การกำหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 
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1.2 การวางแผนพัฒนาบุคลากร 

1.3 การดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

1.4 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

 ประ ากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผูสอนโรงเรียนสายปญญาในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ ป

การศึกษา 2563 รวมท้ังสิ้น 85 คน 

2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ ครูผูสอนโรงเรียนสายปญญาในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ 

ปการศึกษา 2563 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) และใชวธีิการ

สุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) ไดจำนวน 70 คน 

3. ตัวแปร นการศึกษา 

การวิจัยครั ้งนี ้ผู ว ิจัยไดออกแบบการวิจัยตามรูปแบบของการเปรียบเทียบตัวแปร โดยกําหนดใหตัวแปร

ประกอบดวย  

3.1 ตัวแปรตน คือ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 

1) เพศ จําแนกเปน 

- เพศชาย 

- เพศหญิง 

2) ระดับการศึกษา จําแนกเปน 

- ปริญญาตร ี

- สูงกวาปริญญาตร ี

3.2 ตัวแปรตาม คือ ความคดิเห็นของครูท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนสาย

ปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ โดยมี 4 ข้ันตอน คือ 

1) การกำหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 

2) การวางแผนพัฒนาบุคลากร 

3) การดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

4) การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคคลากร 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 ในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ โดยมีแนวคิดการพัฒนาบุคลากรของ ีนแมน สวอบ ฟอสชั่น และ

ไดย ( e e , c w , oss   er  1 83) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรในเชิงระบบ ไว 4 ขั้นตอน มี

กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1 ดังน้ี 

  



4  วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ ของลิเคิรท ( i er s 

five rating scale) นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นขอความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีความ

ถูกตอง เหมาะสมความครอบคลุมของเนื้อหาและการใชภาษาในแบบสอบถาม จากนั้นนำเสนอผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน 

เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยการหาคา IOC กำหนดคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือไดวามีความเที่ยงตรง

เนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลองตัง้แต 0.60 -1.00 แลวนำแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช ( r  o ) กับ

กลุมประชากร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 15 คน แลวนําคะแนนที่ไดมาคํานวณหาคาความเชื่อมั ่น โดยการหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coeffcient) ของครอนบารค ท้ังรายขอรายดานและรวมท้ังฉบับ และคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาท้ัง

ฉบับมีคาเทากับ 0.8  

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำแนกตาม ระดับการศึกษา และประสบการณในการทำงาน พบวา ครูที่มีระดับการศึกษา 

และประสบการณการทำงานที่ตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผูวิจัยอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 

 1. ความคิดเห็นของครูที ่มีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสายปญญา ในพระบรม

ราชินูปถัมภ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารไดดำเนินการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับพิไล

วรรณ อินทรักษา (2550) กลาววา บุคลากรถือเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในทุกองคกร โดยการใชแรงสมอง ใชความคิด

สรางสรรค วางแผนประสานงาน และทําการอํานวยความสะดวกตอสิ่งตางๆ เพื่อจุดมุงหมายขององคกร เมื่อคนหรือ

สถานภาพของครูผูสอนประกอบดวย 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

 ระดับการศึกษา 

2.1 ปริญญาตร ี

2.2 สูงกวาปริญญาตร ี

ความคิดเหนของครูท่ีมีตอการพั นาบุคลากร 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

แบงเปน 4 ข้ันตอน ไดแก 

1. การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 

2. การวางแผนพัฒนาบุคลากร 

3. การดำเนินการพัฒนาบุคลากร 

4. การติดตาม และประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
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บุคลากรมีความตั้งใจปฏิบัติงานดวยความรวมมือ และความสามารถองคกรนั้นยอมจะประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย 

หรือเปาหมายขององคการ เมื่อพิจารณาราย ดานสามารถเรียงตามลําดับ คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได ดังนี้ (1) ดานการ

วางแผนพัฒนาบุคลากร (2) ดานการกำหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร (3) ดานการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

และ (4) ดานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ ควรตระหนักใหมีการสํารวจการเขาอบรบ การจัดประชุมสัมมนา ซึ ่งมี

จุดมุงหมายในการพัฒนาบุคลากร และมีการติดตามผลในการปฏิบัตงิาน วางแผนใหสอดคลองกับบนโยบายหนาท่ี คํานึงถึง

วัตถุประสงคของกิจกรรม จัดเตรียมเอกสารเพียงพอ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และพัฒนาตามสภาพแวดลอม

และแนวโนมทางการศึกษาในปจจุบัน จัดสรรงบประมาณ นําเทคโนโลยี วิทยาการ ใหมๆ มาใช ฝกทักษะการใชอุปกรณ 

นวัตกรรมใหมๆ จัดเตรียมสถานท่ี สื่อ/โสตทัศนูปกรณ เชิญผูเช่ียวชาญเปนวิทยากร มีการประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร

ทางวิชาการ และสรางขวัญกําลังใจ การรายงานความกาวหนา การประเมินและติดตามผลอยางเปนระบบ นิเทศติดตามผล

สม่ำเสมอ และวางแผนพัฒนาบุคลากรครั้งตอไป และผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของการันต เพชรี่ (2555) ศึกษา

การวิจัยเรื่องความตองการพัฒนาบุคลากรของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 

1 พบวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษามีผลตอการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียน อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและ

รายดาน 

2. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศ สามารถสรุปไดวา ความคิดเห็นของครูเพศชาย ที่มีตอการพฒันา

บุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ แตกตางกับ ความคิดเห็นของครู

เพศหญิงท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ อยางมี

นัยสําคัญที่ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากภาพรวม ครูเพศหญิง มีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากรมากกวาครูเพศชาย สอดคลอง

กับผลการวิจัยของ คอลเลท (Collette :1 5) และจากการสัมภาษณพูดคุยกับครูในโรงเรียนสายปญญา ในพระบรม

ราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ อยางไมเปนทางการ ทำใหพบวา ในกลุมของครูเพศชาย มีความตองการพัฒนาในแตละดานนอย

กวาครูเพศหญิง จึงมีการแสดงออกทางความคิดเห็นท่ีตางกันออกไป 

 3. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการศึกษา สามารถสรุปไดวา ความคิดเห็นของครูในระดับ

การศึกษาปริญญาตรี ไมแตกตางกับความคิดเห็นของครูในระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตร ีท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากรของ

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ และเมื่อพิจารณาในรายประเด็นยอย พบวาท้ัง

ครูระดับการศึกษาปริญญาตรีและครูระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นไมแตกตางกันในทุกๆ ดาน เหตุผลท่ี

ทำใหครูระดับการศึกษาปริญญาตรี และครูระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความเห็นตอการพัฒนาบุคลากรของ

ผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษามกีารกําหนดนโยบาย มีการวางแผนกจิกรรม

การพัฒนา และการประเมินผลการพัฒนาท่ีชัดเจน และครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรครู ดังน้ันครูระดับการศึกษาปริญญา

ตรีและครูระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จึงมีความเห็นไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ นงลักษณ ภิญโญ 

(2553) 

 

ขอเสนอแนะ 

 1  ขอเสนอแนะสำหรับการนำ ป  

  1.1 ดานการกำหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีการสํารวจความ

ตองการในการเขาอบรมเพื่อ พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษากอนจัดใหมีการพัฒนา พรอมทั้งควรมีการวางนโยบายเพื่อวาง

จุดมุงหมายในการพัฒนาบุคลากร 
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  1.2 ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นและ

เปนกรรมการในการจัดทำแผน/ โครงการ ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยคำนึงถึงวัตถุประสงคชองกิจกรรม รวมท้ัง

วางแผนการปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  1.3 การดําเนินการพัฒนาบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษาควรใหมีการจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ/สื่อท่ีอำนวย

ความสะดวกในการนำไปใชงาน ไดฝกทักษะการใชอุปกรณ นวัตกรรมใหมๆ ใหกับบุคลากรท่ีเขารับการพัฒนา รวมท้ังสราง

ขวัญกําลังใจตอบุคลากรในหนวยงานท่ีเขารวมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ ดวย 

  1.4 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษา ควรจัดใหมีคณะกรรมการติดตาม

ผลการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอยางเปนระบบและตอเน่ือง มีฝายประเมินผลท่ีมีแบบสาํรวจความคิดเห็นปญหาความ

ตองการและขอเสนอแนะใหบุคลากรกรอกหลังจากการพัฒนา รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมใน

การประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร เพ่ือทำใหบุคลากรมีพัฒนาท่ีดีตอไป 

  ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครังตอ ป  

  2.1 ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาบุคลากรของโรงเรยีน สถานศึกษา องคกร หรือหนวยงาน

สังกัดอื ่นๆ เพื ่อใหเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ มีการดำเนินงานที่เปนระบบ มีแบบแผน 

สามารถวางเปาหมายท่ีจะทำใหสถานศึกษา องคกร หนวยงานของตนมีการพัฒนาท่ีดีตอไปในภายภาคหนา 

   2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคลากรกับภาวะผูนําในดานอื่นๆ ที่ยังเปนปญหา โดยสำรวจ 

และศึกษาสภาพปญหาตางๆ วาสงผลกระทบตอการพัฒนาในหนวยงานของตนเองมากนอยแคไหน ซึ่งผูวิจัยสามารถนำ

ขอมูลเสนอผูบริหาร ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวของไดนําไปใชปรับปรงุ และพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนตนเองใหเปนโรงเรยีน

ท่ีดีมีคุณภาพตอไป 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ (2) เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู จำแนกตามเพศ และ

ประสบการณการสอน  

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ กลุมตัวอยางในการวิจัย เปนครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 302 คน ดวยวิธีการสุ มแบบชั้นภูมิ เครื ่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาทีกรณีขอมูลเปนอิสระตอกัน  

ผลการวิจัยพบวา (1) ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก (2) ครูชายและครูหญิงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม และรายดานไมแตกตางกัน (3) ครูผูสอนที่มี

ประสบการณการสอนแตกตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณสอน 1 - 10 ป มี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงกวาครูท่ีมีประสบการณสอน 11 ป ข้ึนไป นอกจากน้ันไมพบความแตกตาง  

คำสำคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ครูผูสอน 

 

 

e o ec ives o  is rese rc  were (1) o s  wor  o iv io  o  e c er i  sc ool er 

e o ice o  N o  P o  Pri r  c io l ervice re  2 (2) o co p re wor  o iv io  o  

e c ers cl ssi ie   e er  wor  e perie ce. 

The research methodology was a survey research. The sample consisted of teachers in schools 

under N o  P o  Pri r  c io l ervice re  ice 2, o ll  302 people,  si  s r i ie  

random sampling. The instrument used for data collection was a five rating scale questionnaire. The 

s is ics se  i  is s  were  perce e, e , Standard Deviation and hypothesis testing using 

independent t-test. 

The result of the research found that: ( 1 )  e c ers i  sc ool er N o  P o  Pri r  

c io l ervice re  ice 2 were  i  level o  o iv io  i  wor  per or ce o  i  over ll 

 e c  spec s. (2) le  e le e c ers i  sc ool er N o  P o  Pri r  c io l 
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ervice re  ice 2 were  i ere  i  wor  motivation in overall and each aspects. Teachers with 

i ere  wor i  e perie ce, were  i ere  i  over ll wor  o iv io . e  co si ere  i  e c  

spec , i  w s o   e re o  wor  per or e   s is ic ll  si i ic  i ere ce  .05, wi  

the one who 1-10 e rs o  wor i  e perie ces  ore wor  per or e   e c ers w o  wor i  

e perie ces over 10 e rs. 

Keywords: or  o iv io , Pri r  sc ool.  

  

บทนำ 

การบริหารองคกรหรือหนวยงานทุกประเภททุกขนาด ไมวาจะเปนการบริหารงานทั ่วไปหรือการบริหาร

สถานศึกษาใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว จำเปนจะตองอาศัยทรัพยากรการบริหารที่สำคัญ 4 

อยาง ไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรหรือคนไดรับการพิจารณาวาเปนปจจัยที่มี

ความสำคัญที่สุดในการบริหาร บุคลากรสำคัญยิ่งกวาเงินและสิ่งของมามากมายนัก ดวยเพราะเหตุวาถามีบุคลากรจำนวน

มากพอสมควร และเปนบุคลากรท่ีมีความรอบรู ความสามารถเหมาะสมแกหนาท่ีการงานและการจัดการท่ีดีแลว โอกาสท่ี

ทำใหไดรับผลดีและประหยัดยอมงายขึ้น ทั้งนี้เพราะบุคลากรเปนผูจัดหาและเปนผูใชทรัพยากรบริหารอื่นๆหนวยงานใด

เริ่มตนดวยการมีบุคลากรท่ีมีความสามารถแลว ปจจัยอ่ืน ๆ ก็ตามมาเอง (อุทัย หิรัญโต, 2531  1) 

สถานศึกษาเปนแหลงความรูที่มีความสำคัญตอการพัฒนาคน ในการบริหารสถานศึกษาผูบริหารนับเปนผูที่มี

บทบาทสำคัญมากที่สุด เนื่องจากเปนผูจัดการ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหมีประสิทธิภาพ 

กลาวคือ ใหงานดำเนินไปดวยความเรียบรอย รวดเร็วและประหยัด (พนัส หันนาคินทร, 2524 15) และโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ผูบริหารท่ีมีความรู ความสามารถในการครองตน ครองคน ครองงาน ยอมเอ้ืออำนวยตอการเสริมสรางขวัญและกำลังใจได

เปนอยางดี(สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2528  7-8 ) ในหนวยงานทุก ๆ แหงแทบจะกลาวไดวางาน

แรกท่ีผูบริหารควรจะตองทำก็คือการกระตุนใหทุก ๆ คนทำงานไดดีท่ีสุดสวนคนทำงานก็ทำเพ่ือสนองตอบตอความตองการ

ของตนเอง ฉะนั้น แรงจูงใจกับการทำงาน การพยายามใหผลตอบแทนการทำงานของคนตามความตองการของเขา และ

ประสานความตองการของคนทำงานใหเขากับความตองการของหนวยงานนั้นดวย เพื่อใหบังเกิดผลงานที่สุดยอดตาม

เปาหมายของการทำงาน การสรางแรงจูงใจจะบังเกิดประโยชนไดอยางแทจริงน้ันยอมข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหาร

ที่จะเขาใจในบุคลากรของตนและเขาใจในกลุมตาง ๆ มากนอยเพียงใด ถาผูบริหารเขาใจถึงความสำคัญดังกลาวแลวก็

สามารถสรางประโยชนตอการใชทรัพยากรมนษุยใหคุมคามากที่สุด (ทองใบสุดชาร,ี 2543  21) ในการปฏิบัติงานใด ๆ ก็

ตาม การที่ผูปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจในการทำงานมากหรือนอยขึ้นอยูกับสิ่งที่จูงใจในงานที่มีที่อยูภายในงานน้ัน 

การทำใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขององคกร จึงเปนสิ่งท่ีปรารถนาของผูบริหาร

ทุกระดับ การเนนใหความสำคัญในเรื่องของรายได คือแรงจูงใจในการใชดานเศรษฐกิจอยางเดียวเปนเรื่องไมถูกตองเพราะ

ในการทำงานและมีความสัมพันธกับองคประกอบตางๆหลายอยาง รวมทั้งความพอใจในการทำงาน ความทาทายในการ

ทำงานความสำเร็จ ความกาวหนาและรายได คนเปนสิ่งมีชีวิตและขวัญและความพอใจเปนสิ่งสำคัญในการทำงาน และเงิน

ก็ไมใชสิ่งจูงใจท่ีสำคัญสำหรับการทำงานเพียงอยางเดียว รางวัลจิตใจท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการทำงานไมนอยกวาเงิน ผูนำท่ี

ดีจึงตองสรางแรงจูงใจในการทำงานใหเกิดข้ึนกับผูตามได หรือผูนำท่ีดีจะตองสามารถท่ีจะชักจูงใหผูอ่ืนคลอยตามได 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 วาแตละโรงเรียนไดมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ไมเหมือนกันอีกทั้งการ

คำนึงถึงสภาพภูมิศาสตรสภาพเศรษฐกิจ สังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่คลายคลึงกันเปนหลัก ทั้งนี้เพื่อนำผลวิจัย
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ครั้งนี้เปนแนวทางการปฏิบัติงานอื่น ๆ อันสงผลตอนำมาประยุกตใชในการเสริมแรงการทำงานของขาราชการครู ใหเกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผลกับสถานศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 จำแนกตามเพศ และประสบการณการสอน  

 

สมมติ านการวิจัย 

 1. ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ท่ีมีเพศตางกัน มีระดับแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

 2. ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่มีประสบการณการสอน

ตางกัน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

งานวิจัยน้ี ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งประกอบไปดวยแรงจูงใจ 5 ดาน คือ 1) ดานความสำเร็จในการทำงาน 2) ดานลักษณะ

ของงานที่ปฏิบัติ 3) ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 4) ดานคาตอบแทนสวัสดิการ 5) ดานสภาพแวดลอมและ

ความสัมพันธระหวางบุคคลในการปฏิบัติงาน โดยกรอบแนวคิดการวิจัยแสดงดังภาพ 

 

       ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ประ ากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอนในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 1,366 คน 

สถานภาพของครูเพศ 

1) ชาย 

2) หญิง 

ประสบการณการสอน 

1) 1 – 10 ป 

2) ตั้งแต 11 ปข้ึนไป 

แรงจูง จ นการป ิบัติงานของครู 

1) ดานความสำเร็จในการทำงาน  

2) ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  

3) ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  

4) ดานคาตอบแทนสวัสดิการ  

5) ดานสภาพแวดลอมและความสมัพันธระหวาง

บุคคลในการปฏิบัติงาน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูที่ปฏิบัติหนาที่สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่สุมมาเปนตัวอยาง กำหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางของเครซี่และมอแกน (Krejcie & 

or , 1 70) ที ่ประชากรจำนวน 1,366 คน ไดจำนวนตัวอยาง 302 คน และทำการสุมตัวอยางโดยวิธีแบงชั ้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) ใหขนาดของโรงเรียนเปนชั้นภูมิในการแบง ในที่นี้ม ี4 ชั้นภูมิ ตามขนาดโรงเรียนคือ 1) 

โรงเรียนขนาดเล็ก 2) โรงเรียนขนาดกลาง 3) โรงเรียนขนาดใหญ และ 4) โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  

 เคร่ืองมือท่ี  นการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม ซึ่งออกแบบเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เปนขอคำถามเกี่ยวกับสถานะของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ และประสบการณการสอน 

โดยลักษณะเปนขอคำถามแบบสำรวจรายการ ( ec  is )  

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู มีจำนวนทั้งหมด 30 ขอ แบงออกเปน 5 

ดาน ไดแก 

ดานท่ี 1 ดานความสำเร็จในการทำงาน    มีจำนวน 6 ขอ 

ดานท่ี 2 ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัต ิ   มีจำนวน 5 ขอ 

ดานท่ี 3 ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  มีจำนวน 4 ขอ 

ดานท่ี 4 ดานคาตอบแทนสวัสดิการ    มีจำนวน 4 ขอ 

ดานท่ี 5 ดานสภาพแวดลอมและความสัมพันธ   มีจำนวน 11 ขอ 

ลักษณะคำตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 

นอยท่ีสุด  

แบบสอบถามมีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ( o e  v li i ) และคาความเช่ือมั่น (Reli ili ) โดยนำ

แบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทาน พิจารณาความสอดคลองของขอคำถามกับนิยามตัวแปร แลวหาคาดัชนีความ

สอดคลอง ( e  o  e -objective o r e ce  ) ระหวางขอคำถามกับนิยามตัวแปร พบวา แบบสอบถามมีคา

ดัชนีความสอดคลอง มากกวา 0.5 ทุกขอคำถาม จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช ( r  o ) กับครูในโรงเรียนที่ไมใช

กลุมตัวอยางจำนวน 30 คน นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ

ความเชื่อมั่นของครอนบาค ( ro c s lp  coe icie ) พบวา ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของตัวแปรเทากับ 

0.8  จะเห็นไดวา แบบสอบถามมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นมากกวา 0.8 แสดงวา แบบสอบถามมีคุณภาพอยูในเกณฑท่ี

ยอมรับได  

การวิเคราะหขอมูล  

1. วิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของขาราชการครูผ ู ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี 

( re e c ) และการหาคารอยละ (Perce e) 

 2. วิเคราะหความคิดเห็นเกี ่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยการหาคาความถี ่ ร อยละ คาเฉลี ่ย ( e ) คาเบี ่ยงเบน มาตรฐาน (Standard 

evi io ) เปนรายดานและโดยรวม  

 3. นำผลการวิเคราะหขอมูลมาแปลผลคาเฉลี่ยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูแปลความหมาย คาเฉลี่ยของ

คะแนนตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, p.103)  

 4. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 

2 จำแนกตามเพศ และประสบการณการสอน โดยใชการวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบแบบที กรณีขอมูลสองกลุมเปน

อิสระตอกัน (Independent t-test) วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต ิ
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ผลการวิจัย 

1. สถานภาพของครูผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ซึ่งมีจำนวน 1 4 คน คิดเปนรอยละ 64.24 เพศ

ชาย จำนวน 108 คน คิดเปนรอยละ 35.76 ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณการสอน 1-10 ป จำนวน 175 คน คิดเปน

รอยละ 57. 5 มีประสบการณการสอน มากกวา 11 ป ข้ึนไป จำนวน 127 คน คิดเปนรอยละ 42.05 

2. ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 4.30, . .  0.56) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทุกดานอยูในระดับมาก 

เรียงตามลำดับจากมากไปหานอยดังน้ี ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัต ิ(X  = 4.44 , . .  0. 5) ดานสภาพแวดลอมและ

ความสัมพันธระหวางบุคคลในการปฏิบัติงาน (X = 4.32, . .  0.38) ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (X = 

4.31, . .  0.47) ดานความสำเร็จในการทำงาน (X = 4.31, . .  0.3 ) และดานคาตอบแทนสวัสดิการ (X  = 

4.15, . .  0.63) 

3. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สรุปไดดังน้ี 

 3.1 ครูที่มีเพศตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา

ความคิดเห็นของครูตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกันทุกดาน 

 3.2 ครูที่มีประสบการณการสอนตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดานไมมีความ

แตกตางกัน ยกเวน ดานที่ 2 ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ครูที่มีประสบการณการสอนดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ

ตางกันมีแรงจูงใจในปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

 1. จากการจากผลการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบการบริหารใน

ปจจุบันมีความชัดเจนดานนโยบายหลังจากที่มีการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เปนตนมา 

กอใหเกิดการปฏิรูประบบราชการ ระบบการศึกษาและอื่นๆเปนอยางดี มีความกระตือรือรนในการปรับเปลี่ยนหลายสิ่ง

หลายอยางที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ ่งในเรื ่องของการกระจายอำนาจ มีความเปน

ประชาธิปไตยในองคกรมากข้ึนครูมีสวนรวมในการดำเนินงานขององคกร มีสวนแสดงความคิดเห็นไดใชความสามารถอยาง

อิสระ กำหนดอยางชัดเจน มอบหมายความรบัผดิชอบโดยคำถึงความเหมาะสมกับความรูความสามารถและรับผิดชอบกับ

ผลงานท่ีเกิดข้ึน ทำใหครูพอใจกับผลงานท่ีปฏิบัติอยูรักองคกรมีความรูสึกวาตนเองมีความสามารถและเปนสวนสำคัญของ

องคการ ซึ่งเ อรเบอกไดศึกษาองคประกอบท่ีทำใหเกิดความพึงพอใจ 5 ประการคือ ความสำเร็จในการงาน การไดรับการ

ยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ และความกาวหนาในตำแหนงของงาน 

 2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ท่ีมีเพศตางกันพบวา มีแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานท้ังภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ท้ังน้ีเพราะวาครู

ท้ังชายและหญิงเปนผูมีความรูความสามารถ ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงการปฎิรูปการศึกษา การปฏิรูประบบราชการ

และกระทรวงศึกษาธิการ มีความตั้งใจในการทำงาน สามารถทำงานรวมกันดวยความขยันหมั่นเพียรและมีความพึงพอใจใน

การทำงานดวยความเสมอภาคท้ังเพศหญิงและเพศชายจึงทำใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

 3. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจของครูผู สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ที่มีประสบการณการปฏิบัติงานแตกตางกันพบวา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยยะสำคัญทีร่ะดับ .05 สวนดานท่ีเหลือ
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และภาพรวมไมพบความแตกตาง เนื่องจาก ครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงานนอยกวา ยังตองมีการเรียนรูลักษณะงานท่ี

ไดรับมอบหมายใหม ๆ อยูเสมอ ลักษณะการปฏิบัติงานที่ตองมีการเรียนรูใหม พบปะประสานงานกับผูรวมงานใหม ๆ ทำ

ใหมีแรงจูงใจในการทำงานมากกวา สวนผูท่ีประสบการณการสอน 11ป ข้ึนไป มักจะอยูกับบรรยากาศแบบเดิม ๆ ไมมีการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะงาน  

 

ขอเสนอแนะ 

 1. การพิจารณาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ควรพิจารณาเรียงลำดับความสำคัญดังตอไปน้ี 

1.1 ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัต ิ

1.2 ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 

1.3 ดานคาตอบแทนสวัสดิการ 

1.4 ดานความสำเร็จในการทำงาน 

1.5 ดานสภาพแวดลอมและความสัมพันธระหวางบุคคลในการปฏิบัติงาน 

 2. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับแรงจูงใจปฏิบัติงานของครูในในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมไมตางกัน จึงไมมีผลตอความคิดเห็นของครแูรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 3. ควรมีการเสริมแรงภายในโรงเรียน ดานสภาพแวดลอมและความสัมพันธระหวางบุคคลในการปฏิบัติงาน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัด

วังเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท (2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสำรวจความคิดเห็น ประชากร ประกอบดวย ผูปกครองนักเรียน และผูนำ

ชุมชน จำนวนรวม 250 คน กลุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบ Krejcie and Morgan ประกอบดวย 152 คน วิธีดำเนินการวิจยัมี 

3 ขั้น ไดแก (1) การสรางเครื่องมือ (2) การเก็บรวบรวมขอมูล และ (3) การวิเคราะหขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที(t- es ) 

ผลการวิจยัพบวา (1) การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง โดยสามารถเรียงลำดับคาเฉลี่ยใน

แตละดาน จากมากไปหานอย ไดดังนี้ ดานการบริหารทั่วไป ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน

การบริหารงบประมาณ ตามลำดับ และ (2) ผลการเปรียบเทียบการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ชุมชนวัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จำแนกตามสถานภาพของผูปกครองนักเรียน 

และผูนำชุมชน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ  การมีสวนรวม ชุมชน การจัดการศึกษา 

 

 

The objectives of this research were: ( 1 )  Study the level participation of community in 

e c io l e e  o    i  co ic io  sc ool er e e c io l service re  

office; and (2) To co p riso  o  co i  p r icip io  i  e c io  e e  o    ie  

community school under Chainat primary educational service area office. 

Research methodology was  i ive rese rc  s rve . e pop l io , o li  p re s, 

s e s, i cl e  250 ples, o li  152, o i e  vi  Krejcie and Morgan. Research procedure 

consisted of 3 steps; (1 )  Tool construction; (2)  Data collection; and (3) Data analysis.  The instruments 

used for data collection were questionnaire. The statistics used for data analysis were perce e, e , 

standard deviation,  -test. 
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Major Findings: (1 )  o i  p r icip io  i  e c io l e e  o    i  

o i  c ool. er e ice o  i  Pri r  e c io l service i  overview  spec s 

o er e, w ic  c  sor  e e  o  e c  si e e esce i  or er is s ollows. e er l 

i is r io  c e ic i is r io  perso l e e   e  e e , respec ivel ; 

and ( 2)  e res l s o  co p riso  o  co i  p r icip io  i  e c io  e e  o    

Khian community school under the Chainat primary educational service area office. Classified by the 

status of parents of students and community leaders. The difference was statistically significant at the 

.05 level. 

 P r icip io , Community, c io l e e  

 

บทนำ 

 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองถิ่นที่ พ.ศ. 2475 (แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) กับพระราชบัญญัติสภาตำบล

และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ

ของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 ระบุวาหมูบานและชุมชนจะเปนหนวยที่เล็กที่สุดในการบริหารจัดการตนเองของ

ประชาชน ภายใตระเบียบขอกฎหมายและเมื่อรวมกันหลายหมูบาน หลายชุมชนแลวจะเปนหนวยที่ขยายใหญ ขึ้นมาอีก

และมีการบริหารจัดการที่สลับซับซอนยิ่งขึ้นไมวาจะเปนดานการศึกษา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ นั่นก็คือองคการ

บริหารสวนตำบล เทศบาลตำบลโดยมีหมูบาน และชุมชนเปนองคประกอบ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานก็เปนสถาบันท่ีตั้งอยูใน

เขตพื้นที ่ของหมูบาน/ชุมชนซึ่งมีความเกี ่ยวของใกลชิดกับทองถิ ่น (องคการบริหารสวนตำบล และเทศบาล) ฉะน้ัน

สถานศึกษาก็เปนสวนหนึ่งของสังคมตองคอยชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยเฉพาะอยางยิ่ง สถานศึกษาเปนแหลงให

การศึกษาแกชุมชนในขณะเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติที่กลาวมาแลว การสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ให

ราษฎรไดรับการศึกษาอบรมเปนบทบาทหนาท่ีท่ีตองทำของทองถ่ิน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2546: 214-284) 

 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา เปนสิ ่งสำคัญและจำเปน ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 (มานิตย จุมปา, 2551: 21) ที่ไดบัญญัติไววาการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตอง

คำนึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนโดยสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจเพื่อให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคกรทางศาสนาและเอกชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สงผลใหมีการกำหนดแนวทางการจัด

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2542: 15-16) ที่ให

สถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบนัทาง

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนไดสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 

เพื่อใหมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร รูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพ่ือ

ดำเนินการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน สงผลถึงหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 64) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนพอสรุปไดดังน้ี 

สถานศึกษากับชุมชนควรมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เน่ืองจากสถานศึกษาเปนสวนหน่ึงของชุมชน ดังน้ันสถานศกึษากับ

ชุมชนนั้นตองมีบทบาททั้งผูใหและผูรับมีสวนชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางตอเนื่องชุมชนจะตองสนับสนุนสงเสริมการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาไมวาจะเปนการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการของชุมชนเพื่อใหสถานศึกษาไดรับทราบ

และนำไปเปนแนวทางในการกำหนดหลักสูตรใหสอดคลองกบัความตองการของชุมชน สวนในดานการบริหารสถานศึกษา
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จะมีคณะบริหารในรูปของคณะกรรมการเพื่อทำหนาที่สนับสนุนสงเสริมกิจการของสถานศึกษา ซึ่งเราทราบกันทั่วไป คือ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสวนสำคัญในการขับเคลื่อนกิจการการจัดการศึกษาในสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาในการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนา

สถานศึกษา โดยการประสานความรวมมือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร

ประชาชน เชน สมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา และหนวยงานทั ้งภาครัฐและเอกชน เพื ่อสนับสนุนดาน

งบประมาณแกสถานศึกษา ซึ่งเปนความรวมมือระหวางชุมชนกับสถานศึกษาท่ีเห็นไดชัด นอกจากดานการเงินแลว กิจกรรม

หรือโครงการบางโครงการท่ีสถานศึกษาจำเปนตองใหแรงงานทางชุมชนก็จะสละแรงงาน รวมมือในการดำเนินกิจกรรมของ

ทางสถานศึกษาเปนประจำ ทรัพยากรที่มีอยู ในชุมชนก็เปนสวนสำคัญที่ทางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับจากชุมชน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่นที่สถานศึกษาไดใชเปนแหลงเรียนรูและเชิญมาเปนวิทยากรให

ความรูแกนักเรียนซึ่งเปนการรวมมือกันระหวางชุมชนกับสถานศึกษาเปนการอนุรักษวัฒนธรรมพ้ืนบานและเปนการสงเสริม

ยกยองภูมิปญญา  

 ฉะนั้นทุกภาคสวนจึงตองรวมมือกันจัดการศึกษาใหทั ่วถึงและมีคุณภาพ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ซึ่งมีภารกิจรวมในการพัฒนาชุมชนตามวิสัยทัศนกรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย ที่วา “เปนองคกรมืออาชีพในการสงเสริมการมีสวนรวมและกระบวนการเรียนรูชุมชนเพื่อสรางพลัง

ชุมชนใหเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได ” (กรมการพัฒนาชุมชน, 255  22 ก) ดวยเหตุวา การศึกษาเปนรากฐานสำคัญ

ในการพัฒนาคนพัฒนาทองถ่ินและการพัฒนาประเทศโดยรวม 

 จากความสำคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน ในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เพ่ือเปนแนวทางในการนำผลการศึกษา

ไปปรับปรุงแกไข และใชเปนขอมูลในการสนับสนุนสงเสริมบทบาทหนาที่ของชุมชนใหเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และนำไปใชเปนแนวทางในการวางนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชน

วัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เขต 1 เพื่อพัฒนาและสนองตอบความตองการของ

ชุมชนอยางแทจริง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1  เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  

 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนจำแนก

ตามสถานภาพของผูปกครองนักเรียนและผูนำชุมชน  

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาแนวคิดของ เกตุสุเดช กำแพงแกว (2547  15) จิณณวัตร ปะโคทัง (254  32) 

วัชรยุทธ บุญมา (2551  2 ) วารุณี ศุภบัณฑิต (2548  7) สายฝน วิบูลรังสรรค (2550  54) อภิชัย นุชเน่ือง (2551  18) 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546  32) แลวนำมาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ตามขอบขายภารกิจงาน 4 ดาน 

ประกอบดวย ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหาร 

 

 

 



63 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวัง เคียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชน

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 

และเพื่ อ เปรียบเทียบการมีส วนร วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวั ง เคียนสั งกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทโดยจำแนกตามสถานภาพของผูปกครองนักเรียนกับผูนำ

ชุมชน เปนการวิจัยเชิ งปริมาณแบบสำรวจความคิดเห็น ( rve  Rese rc ) ซึ่ งผูวิจัยไดดำเนินการตาม

ข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

 3 เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล 

 4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิจัย 

 1. การมีสวนรวมของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง โดยสามารถเรียงลำดับคาเฉลี่ยในแต

ละดาน จากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานการบริหารท่ัวไป ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการ

บริหารงบประมาณ ตามลำดับ 

1.1 การมีสวนรวมของกลุมบุคคลที่เกี ่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ดานการบริหารวิชาการ ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวน ขอที่ 2 ขอที่ 5 และขอที่ 8 อยูในระดับมาก โดยสามารถเรียง

อันดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับ แรก คือ รวมวางแผนจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน อันดับที่ 2 คือ รวม

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ิน อันดับท่ี 5 จัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอน 

เชน โทรทัศน คอมพิวเตอร สวนขอท่ีมีระดับการมีสวนรวมของชุมชนเปนอันดับสุดทาย คือ ใหขอเสนอแนะแนวการจัดการ

เรียนการสอนของครู และขอมูลท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับการแกปญหาทางการเรียนของนักเรียน  

กลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร

รงเรียน ประกอบดวย 

1.  สถานภาพ 

1.1 ผูปกครองนักเรียน 

1.2 ผูนำชุมชน 

การมีสวนรวมของ ุม น นการจัดการศึกษาของ

รงเรียน ุม นวัดวังเคียนตามขอบขายภารกิจงาน  

ดาน คือ 

1.  ดานการบริหารวิชาการ 

2.  ดานการบริหารงบประมาณ 

3.  ดานการบริหารงานบุคคล 

4.  ดานการบริหารท่ัวไป 
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1.2 การมีสวนรวมของกลุมบุคคลที่เกี ่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ดานการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมและรายขอ อยูในระดับปาน

กลาง โดยการ รวมตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณประจำปของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ รวมระดม

ทุนจัดหาทุนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียน และสนับสนุนใหโรงเรียนมีการจัดซื้อจัดจางวัสดุ

ครุภัณฑและอุปกรณการศึกษาโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

1.3 การมีสวนรวมของกลุมบุคคลที่เกี ่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ดานการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมและรายขอ อยูในระดับปานกลาง 

โดยสามารถเรียงอันดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับ แรก คือ สงเสริมใหโรงเรียนนำบุคลากรในทองถิ่นเขามาชวย

สอนในสาขาท่ีขาดแคลน อันดับท่ี 2 คือ สงเสริมใหคณะครูและนักการภารโรงไดปฏิบัตหินาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ อันดับท่ี 

3 คือ ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูในทุกดาน สวนขอที่มีระดับการมีสวนรวมของชุมชนเปนอันดับสุดทาย คือ 

สนับสนุนใหโรงเรียนคัดเลือกครูและบุคคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับหนาท่ีในการจัดการเรียนการสอน  

1.4 การมีสวนรวมของกลุมบุคคลที่เกี ่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ดานการบริหารทั่วไป ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวน ขอที่ 4 ขอที่ 7 ขอที่ 8 ขอที่ 10 ขอที่ 13 และขอที่ 14 อยูใน

ระดับมาก โดยสามารถเรียงอันดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ สนับสนุนใหโรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษา

นอกสถานที่และขอรวมในการจัดตั้งชมรมผูปกครองนักเรียน อันดับที่ 2 คือ รวมจัดทำธรรมนูญโรงเรียนหรือขอตกลง

รวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน และสอดสองดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ีและทรัพยสินของโรงเรียน อันดับท่ี 

3 คือ พบครูประจำชั้นเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการรวมมือพัฒนานักเรียน สวนขอที่มีระดับการมีสวนรวม

ของชุมชนเปนอันดับสุดทาย คือ เสนอแนะในการปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนและรวมจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปของโรงเรียน 

2. การมีสวนรวมของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จำแนกตามสถานภาพของผูปกครองนักเรียน และผูนำชุมชน แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชน

วัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาชัยนาท จำแนกตามกลุมบุคคล  

(n=152) 

ดานท่ี 
การมีสวนรวม 

ของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

กลุมบุคคล 

  ผูนำ ุม น ผูปกครองนักเรียน 

    

1 ดานการบริหารวิชาการ 4.23 0.28 3.18 0.61 -15.41 0.00  

2 ดานการบริหารงบประมาณ 4.1  0.35 3.08 0.65 -14,1  0.00  

3 ดานการบริหารงานบุคคล 4.14  0.27 3.13 0,63 -14.68 0.00  

4 ดานการบริหารท่ัวไป 4.18 0.35 3,26 0.66 -11.70 0.00  

ภาพรวม 1  0.31 1   -1   

P .05 
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อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท น้ันมีบางประเด็นควรนำมาอภิปรายไดดังตอไปน้ี คือ 

1. ระดับการมีสวนรวมของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทในภาพรวมและรายดาน อยูในระดบัปานกลาง โดยสามารถเรียงลำดับ

คาเฉลี่ยในแตละดาน จากมากไปหานอย ไดดังนี้ ลำดับที่ 1 ดานการบริหารทั่วไป อยูในระดับปานกลาง ลำดับที่ 2 ดาน

การบริหารวิชาการ อยูในระดับปานกลาง ลำดับท่ี 3 ดานการบริหารงานบุคคล อยูในระดับปานกลาง และลำดับท่ี 4 ดาน

การบริหารงบประมาณอยูในระดับปานกลาง ตามลำดับ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารโรงเรียนมีความเขาใจตอหลกัการมี

สวนรวมท่ีเบ่ียงเบนจากเหตุและผลของความเปนจริงตามหลักการมีสวนรวมท่ีหมายถึงการกระจายอำนาจใหประชาชนได

มีโอกาสเขามามีสวนรวมในการพจิารณาปญหาความตองการรวมกัน มีการตัดสินใจรวมกัน มีการวางแผนที่จะแกปญหา

รวมกัน รวมปฏิบัติงานดวยกัน ตลอดจนรับรูผลการปฏิบัติและเปนผูมีสวนไดสวนเสีย มีความภาคภูมิใจ มีความเปน

เจาของรวมกันในการจัดการศึกษา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชน นอกจากนี้อาจเนื่องมาจากความเคยชิน

ของระบบราชการ กลาวโดยเฉพาะระบบราชการทางการศึกษา ซึ่งโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของระบบ ซึ่งเคยชินตอการใช

อำนาจในการสั่งการมากกวาการเปดโอกาส หรือประสานความรวมมือ ที่จะกอใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

อยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (2548  ) ที่กลาววา การมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นใน

การจัดการศึกษา เปนกระบวนการที่ประชาชนในฐานะเปนสวนหนึ่งของชุมชนและทองถิ่น ไดเขาไปเกี่ยวของในการจัด

การศึกษาของโรงเรียน โดยรวมแสดงความคิดเห็นและกระทำในสิ่งที่เห็นพองตองกัน ตลอดจนรวมพิจารณา กำหนด

ปญหา ความตองการของประชาชน ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือแกไขปญหา ตลอดจนหาแนวทางในการ

พัฒนาโรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (2545: 56-57) ไดกลาวถึงบทบาทของชุมชนในการมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาไววา ผูปกครอง ครอบครัว ประชาชน และสถาบันจัดการศึกษาตอง 1) รวมตัดสินใจเก่ียวกับ

การศึกษาของบุตรหลานตน เชน เลือกสถานศึกษาใหบุตรหลานรวมตัดสินใจทิศทางการศึกษาของบุตรหลาน 2) รวม

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร พัฒนาการของบุตรหลานและการเรียนการสอนประจำวัน 3) รวมจัดทำหลักสูตรและ

ติดตามผลการศึกษา เชน รวมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอ การจัดทำหลักสูตรทองถิ่นติดตามการจัดการเรียนการสอน

ของสถานศึกษาและครูใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและใหขอแนะนำในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4) รวมใน

บรรยากาศการเรียนการสอนของสถานศึกษา ผูปกครองอาจรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน หรือรวมกิจกรรมอื่นท่ี

สถานศึกษาจัด ซึ่งหากสถานศึกษามีแนวทางสนับสนุนที่ดีก็จะสงผลดีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ 5) รวม

สนับสนุนกิจการการศึกษา โดยสนับสนุนดานความคิดการเปนผูนำ การเปนกรรมการ การรวมประชุม การใหคำปรึกษา

แนะนำ การใหขอมูลความคิดเห็น การปกปองดูแล การสนับสนุนทรัพยากรการเงิน วัสดุอุปกรณ การรวมดำเนินโครงการ 

การเผยแพรประชาสัมพันธ สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติศักดิ์ เที่ยงมน (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการบริหารโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่บุรีรัมย เขต 3 พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมยเขต 3 จำนวน 4 ดาน โดยมีระดับการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก 

สำหรับดานการบริหารทั่วไป มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารวิชาการและ

ดานการบริหารงบประมาณมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของวรพันธุ พลเดช (2550  

บทคัดยอ) ไดศึกษา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ดานการบริหารวิชาการ 

การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและดานการบริหารทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ
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งานวิจัยของบุญเกิด สิทธิ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเมือง สำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลการศกึษา

พบวา ปญหาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมและรายดานอยูในระดบั

ปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของสุรชัย ภิญโญชีพ (2547: บทคัดยอ) ที่ไดทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นตอการมี

สวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบริหารงานดาน

วิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารท่ัวไป อยูในระดับปานกลาง 

2. ระดับการมีสวนรวมของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จำแนกตามสถานภาพของผูปกครองนักเรียนและผูนำชุมชน แตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนไมเปดโอกาสให

ผูปกครองนักเรียนไดเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนในเรื่องของการกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาการศึกษา การบริหาร

งบประมาณ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานบุคคลท่ัวไป นอกจากน้ีผูปกครองไมมีเวลาเพราะ

ตองติดภารกิจในการประกอบอาชีพจึงมีความเขาใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอย สวนผูนำชุมชนของโรงเรียน

ชุมชนวัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เขต 1 สวนใหญไดมีโอกาสไดคัดเลือกเขาเปน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาการศึกษา การบริหาร

งบประมาณ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานบุคคลท่ัวไป จึงสงผลใหผูนำชุมชนมีความคิดเห็น

แตกตางจากผูปกครองของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับกิตติศักดิ์ เที่ยงมน (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการบริหารโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่บุรีรัมย เขต 3 พบวา ผูปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนแตกตางกันท่ีระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกบังานวิจัยของ วรพันธุ พลเดช (2550  บทคัดยอ) ไดศึกษา การมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ผลการวิจัย

พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต 1 จำแนกตาม

สถานภาพโดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ขอเสนอแนะ 

 1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษา ระดับการมีสวนรวมของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวัง

เคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทโดยศึกษาระดับการมีสวนรวมของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของใน

การจัดการศึกษาในดานตางๆ ประกอบดวย ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงาน

บุคคล และดานการบริหารท่ัวไป ผูศึกษาจึงขอเสนอแนะแนวทางท่ีสำคัญ ดังน้ี 

1.1. ดานวิชาการ พบวา กลุมบุคคลท่ีเก่ียวของมีสวนรวมใหขอเสนอแนะแนวการจัดการเรียนการสอนของครู 

อยูในลำดับสุดทาย ดังนั้นโรงเรียนควรมีการพัฒนาครูเกี่ยวกับเทคนิควิธีจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเพิ่มข้ึน

เพื่อใหครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ควรมีการจัดการนิเทศจัดการและเยี่ยมชั้นเรียนดวย สวนขอท่ี 

พบวา ชุมชนมีสวนรวมใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการแกปญหาทางการเรียนของนักเรียน ก็อยูในลำดับที่สุดทาย

เชนกัน ดังนั้นโรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธและใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการแกปญหาของนักเรียนในแตละป

การศึกษา 
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 1.2. ดานงบประมาณ พบวา กลุมบุคคลที่เกี่ยวของมีสวนรวมสนับสนุนใหโรงเรียนมีการจัดซื้อจัดจางวัสดุ

ครุภัณฑและอุปกรณการศึกษาโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน อยูในลำดับสุดทาย 

ดังน้ันโรงเรียนตองมีการประชุมเพ่ือใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการใหความเห็นชอบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางวัสดุครุภัณฑ

และอุปกรณศึกษา 

 1.3. ดานการบริหารบุคคล พบวา กลุ มบุคคลที่เก่ียวของมีสวนรวมสนับสนุนใหโรงเรียนคัดเลือกครูและ

บุคลากรที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมกับหนาที่ในการจัดการเรียนการสอน อยูในลำดับสุดทาย ดังนั้นโรงเรียนควรเปดโอกาสให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการคัดเลือกครูและบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนใหมาก

ข้ึน 

 1.4. ดานการบริหารทั่วไป พบวา กลุมบุคคลที่เกี่ยวของมีสวนรวมเสนอแนะในการปรับปรุงอาคารสถานที่ให

เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน อยูในลำดับสุดทาย ดังน้ันโรงเรียนควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมเสนอแนะในการปรับปรุง

ภูมิทัศนโรงเรียนใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนของโรงเรียน สวนขอที่พบวา ชุมชนมีสวนรวมจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปของโรงเรียน อยูในลำดับสุดทายเชนกัน ดังนั้นโรงเรียนควรมีการใหชุมชนรวมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของ

โรงเรียนดวยเพื่อใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปของทางโรงเรียนแตละ

ปงบประมาณ 

  ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครังตอ ป 

 2.1. ควรศึกษาความพึงพอใจของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของตอการบริหารงานของสถานศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ 

และในเชิงคุณภาพของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  

 2.2. ควรศึกษาบทบาทของบุคคลท่ีเก่ียวของของนักเรียนตอการบริหารงานของสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชน

วัดวังเคียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ศึกษาบรรยากาศองคกรของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และศึกษาความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษากับบรรยากาศ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและ

ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 136 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ครั้งน้ีเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน  

ผลการวิจัยพบวา 1) การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 3.8 ) เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานสนับสนุนการสอน (�̅�𝑥 4.03) พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการสอน (�̅�𝑥 3.86) และ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการพัฒนาตนเอง (�̅�𝑥=3.7 ) ตามลำดับ 2) บรรยากาศองคกรของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 3.87) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจาก

มากไปหานอย ไดแก ความเปนหนึ่งเดียวในองคกร (�̅�𝑥 4.02) ความรับผิดชอบ (�̅�𝑥 3. 8) การยอมรับความขัดแยง 

(�̅�𝑥 3. 7) ความเสี ่ยงของงาน (�̅�𝑥 3. 1) การสนับสนุน (�̅�𝑥 3.8 ) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (�̅�𝑥 3.84) ความอบอุน 

(�̅�𝑥 3.7 ) การใหรางวัล (�̅�𝑥 3.76) และโครงสรางองคกร (�̅�𝑥 3.71) ตามลำดับ 3) บรรยากาศองคกรมีความสัมพันธ

ทางบวกในระดับสูง (r  .08 ) กับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ  การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา, บรรยากาศองคกร, ประถมศึกษา 

 

 

is rese rc  i e  o s  1) e per or ce o  e c io l perso el i  sc ools er e 

P i pri r  e c io l service re  o ice 1, 2) e or i io l cli e o  sc ools er e 

P i pri r  e c io l service re  o ice 1,  3) e rel io s ips e wee  e or i io l 

cli e  e per or ce o  e c io l perso el i  sc ools er e P i pri r  

educational service area office 1. The samples were 136 administrators and teachers in schools under 
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e P i pri r  e c io l service re  o ice 1. e i s r e s se  i  is s  were ive-

level r i  sc les es io ires. e s is ics i  e  l sis were e , s r  evi io   

Pe rso s correl io  coe icie .  

The research findings were revealed as follows: 1)  The performance of educational personnel 

i  sc ools er e P i pri r  e c io l service re  o ice 1 i  over ll spec  were  i  

levels (�̅�𝑥 3.8 ). e  co si ere  e per or ce o  e c  spect by descending order were as the 

teaching support behaviors (�̅�𝑥 4.03), e c i  e viors (�̅�𝑥=3 .86)  sel -development behaviors 

(�̅�𝑥=3.7 ) respec ivel . 2) e or i io l cli e o  sc ools er e P i pri r  e c io l 

service area office 1 in overall aspect were at high levels (�̅�𝑥 3.87). e  co si eri  i  e c  spec   

descending order were as the organizational unique (�̅�𝑥 4.02), respo si ili  �̅�𝑥 3. 8), co lic  ccep ce 

�̅�𝑥 3. 7), ris  o  per or ce (�̅�𝑥 3. 1), s ppor  (�̅�𝑥 3.8 ), performance standards (�̅�𝑥 3.84), w r  

( �̅�𝑥 3.7 ), rew r  (�̅�𝑥  3.76)  or i io l s r c re (�̅�𝑥 3.71) respec ivel . 3)  The organizational 

cli e (r  .08 ) w s posi ivel   s is ic l si i ic l  correl e  wi  e per or ce o  

i is r ors  e c ers i  sc ools er e P i pri r  e c io l service re  o ice 1 

 level .05  

Keywords  Per or ce o  c io l Perso el, r i io l li e, Pri r  c io   

 

บทนำ 

“สถานศึกษา” นับวาเปนสถานที่สำหรับผูบริหารในการปฏิบัติหนาที่อีกทั้งเปนสิ่งแวดลอมที่สำคัญของบคุลากร 

และโดยเฉพาะอยางยิ่งกับนักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนตองใชชีวิตในสถานศึกษาในแตละวันไมนอยกวา 8-10 ชั่วโมง 

การเรียนรู สภาพแวดลอมที่นักเรียนไดรับในสถานศึกษายอมมีอิทธิพลตอจิตใจของนักเรียน นอกจากสถานศึกษาเปน

สถาบันท่ีสำคัญท่ีเสริมสรางบุคคลใหมสีุขภาพดี มีสติปญญาท่ีเฉลียวฉลาด และมพีฤติกรรมท่ีปลอดภยั สามารถดำรงชีวิตใน

สังคมไดอยางมีความสุข และทำประโยชนใหแกประเทศชาติไดเต็มความสามารถ  

จากเหตุผลที่กลาวมานี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา

กับบรรยากาศโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ซึ่งบรรยากาศองคกรน้ันเปนปจจัย

สำคัญท่ีจะเก้ือหนุนใหการทำงานสำเร็จลุลวงตามเปาหมาย เน่ืองจากมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการทำงานเกิดจากลักษณะ

ทางกายภาพ การปฏิสัมพันธในการมีสวนรวม และการประพฤติปฏิบัติตนระหวางบุคคล บรรยากาศองคกรนั้นสามารถ

สรางขึ้นและปรับปรุงไดโดยหัวหนางาน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับความตองการของคนในองคกร และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำงาน (วิไล กวางคีร,ี 2560  101)  

จากที่กลาวมาในขางตนจะเห็นวาถาผูบริหารโรงเรียนสามารถสรางบรรยากาศขององคกรที่พงึประสงคจะทำให

ครูทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง

การศึกษากับบรรยากาศโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยนี้จะเปน

ประโยชนสำหรับผูบริหารสถานศึกษา และผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื ่อศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเร ียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

2. เพ่ือศึกษาบรรยากาศองคกรของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

3. เพื ่อศึกษาความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษากับบรรยากาศโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

 

กรอบแนวคิด นการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษา ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษากับบรรยากาศ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยศึกษาบรรยากาศองคกร ตามแนวความคิด

ของ i wi   ri er (1 8)  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงประมวลความคิดดังกลาวขางตน มาเปนกรอบทฤษฎีเพื่อทำการศึกษาความสัมพันธระหวางการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษากับบรรยากาศโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  

เขต 1 

ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษากับบรรยากาศโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครูในโรงเรียนที่ตั้งอยูในตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวนท้ังสิ้น 8 โรงเรียน ไดแก ผูบริหารและครู 

รวมท้ังสิ้น 206 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครูในโรงเรียนที่ตั้งอยูในตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางดวย

ตารางกำหนดขนาดของ Krejcie and Morgan (1 70  608) จำนวน 136 คน  

บรรยากาศองคกร จำแนกเปน  

1. โครงสรางองคกร  

2. ความรับผดิชอบ  

3. การใหรางวัล  

4. ความเสี่ยงของงาน  

5. ความอบอุน  

6. การสนับสนุน  

7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

8. การยอมรับความขัดแยง  

. ความเปนหน่ึงเดียวในองคกร 

การป ิบัติงานครู จำแนกเปน  

1. พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการสอน  

2. พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานสนับสนุนการสอน  

3. พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการพัฒนาตนเอง 
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เคร่ืองมือท่ี  นการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม ( es io ires) เก่ียวกับความสัมพันธระหวาง

บรรยากาศองคกรกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 โดยแบบสอบถามเปนดังน้ี  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกับบรรยากาศองคกรของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 ใน  ดาน จำนวน 27 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (R i  c le) 5 ระดับ ตามแบบของ 

i er   

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 ใน 3 ดาน จำนวน 15 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (R i  c le) 5 ระดับ ตามแบบของ 

i er ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีลำดับข้ันตอนการดำเนินการ ดังน้ี  

1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผูอำนวยการโรงเรียนที่ตั้งอยูในตำบลคลอง

หก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เพื่อขออนุญาต

และขอความรวมมือใหเก็บขอมูลภายในโรงเรียน  

2. เมื่อไดรับการอนุญาตใหเก็บขอมูล ผูศึกษาดำเนินการเก็บขอมูลโดยวิธีแจกแบบสอบถามใหกับครู จำนวน 136 

คน แลวนำกลับคืนมาดวยตนเอง  

3. ไดรับแบบสอบถามกลับคืน และตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามแลวมีความสมบูรณ จำนวน 

136 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00  

4. นำแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณ และนำคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  

 

สถิติท่ี  นการวิเคราะหขอมูล  

1. คาเฉลี่ย ( e ) เขียนแทนดวยสัญลักษณ �̅�𝑥 

2. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( r  evi io ) เขียนแทนดวยสัญลักษณ SD.  

3. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pe rso s Pro c  o e  orrel io  oe icie  โดยใชเกณฑการ

วิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) 

 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองคกรของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมและรายดาน 

(n=136) 

ดานท่ี 
บรรยากาศองคกรของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
�̅�𝑥 SD. ระดับ 

1 โครงสรางองคกร  3.71 .55 มาก 

2 ความรับผิดชอบ  3. 8 .57 มาก 

3 การใหรางวัล  3.76 .46 มาก 

4 ความเสีย่งของงาน  3. 1 .46 มาก 

5 ความอบอุน  3.7  .4  มาก 

6 การสนับสนุน  3.8  .44 มาก  
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

(n=136) 

ดานท่ี 
บรรยากาศองคกรของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
�̅�𝑥 SD. ระดับ 

7 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  3.84 .4  มาก 

8 การยอมรับความขัดแยง  3. 7 .4  มาก 

 ความเปนหน่ึงเดยีวในองคกร  4.02 .47 มาก 

รวม 3.87 .14 มาก 

 

ตารางท่ี  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมและรายดาน 

(n=136) 

ดานท่ี 
การปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
�̅�𝑥 SD. ระดับ 

1 พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการสอน  3.86 .35 มาก 

2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานสนับสนุนการสอน  4.03 .34 มาก 

3 พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการพัฒนาตนเอง  3.7  .38 มาก 

รวม 3.8  .23 มาก 

 

ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษากับบรรยากาศโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

 p  .01,  p  .05 

ตัวแปร Y1 Y  Y3 Y  

X1 .388  .114 .3 1  .466  

X  .10  .215  -.378  -.044 

X3 .00  -.054 .325  .154 

X  -.036 -.073 .164 .035 

X  .347  -.16  .021 .105 

X  .026 -.236  .058 -.071 

X  .050 .516  -.443  .03  

X8 .040 .013 -.27  -.125 

X  -.131 -.262  -.355  -.388  

X  .333  .05  -.202  .08  

ผลการวิเคราะหพบวาบรรยากาศองคกร (Xt) กับการปฏิบัติงานของผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ( t) มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูง (r = .08 ) เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา คูท่ีมีความสัมพันธกันสูงสุดคือ บรรยากาศองคกรดานโครงสรางองคกร (X1) กับการปฏิบัติงานของผูบริหาร

และครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ( t) มีความสัมพันธกันทางบวกใน
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ระดับสูง (r = .466) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คูท่ีมีความสัมพันธกันนอยท่ีสุดคือ บรรยากาศองคกรดานการให

รางวัล (X3) กับการปฏิบัติงานครูดานพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการสอน ( 1) มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับต่ำ (r 

= .00 ) 

 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษากับบรรยากาศโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามลำดับ ดังน้ี 

1. บรรยากาศองคกรของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (�̅�𝑥=3.87) เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ความเปนหนึ่งเดียวในองคกร 

(�̅�𝑥=4.02) ความรับผิดชอบ (�̅�𝑥=3. 8) การยอมรับความขัดแยง (�̅�𝑥= 3. 7) ความเสี่ยงของงาน (�̅�𝑥=3. 1) การสนับสนุน 

(�̅�𝑥=3.8 ) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (�̅�𝑥=3.84) ความอบอุน (�̅�𝑥=3.7 ) การใหรางวัล (�̅�𝑥=3.76) และโครงสรางองคกร 

(�̅�𝑥=3.71) ตามลำดับ 

2. การปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (�̅�𝑥=3.8 ) เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก พฤติกรรมการปฏิบัติงานดาน

สนับสนุนการสอน (�̅�𝑥=4.03) พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการสอน (�̅�𝑥=3.86) และพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการ

พัฒนาตนเอง (�̅�𝑥=3.7 ) ตามลำดับ 

3. บรรยากาศองคกร (Xt) กับการปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 ( t) มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูง (r = .08 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คูท่ีมีความสัมพันธ

กันสูงสุดคือ บรรยากาศองคกรดานโครงสรางองคกร (X1) กับการปฏิบัติงานของผูบริหารและผูสอนในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ( t) มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูง (r = .466) อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 คู ที ่มีความสัมพันธกันนอยที่สุดคือ บรรยากาศองคกรดานการใหรางวัล (X3) กับการ

ปฏิบัติงานผูสอนดานพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการสอน ( 1) มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับต่ำ (r = .00 ) 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษากับบรรยากาศโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา 

1. บรรยากาศองคกรของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองคกรมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนสมาชิกยอมรับ รวมทั้งการบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกรท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม 

2. การปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ความสุขของพนักงานที่เกิด

จากการปฏิบัติงานซึ่งจะแสดงออกในทางบวก ทำใหการดำเนินงานขององคกรประสบผลสำเร็จ 

3. บรรยากาศองคกรกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความสัมพันธกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน พบวา มีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับสูง 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูสอนในโรงเรียนกลุม 4 อำเภอคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 1 มีทัศนคติทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ถาผูสอนอยูในบรรยากาศที่สอดคลองกับความตองการแลวก็ทำให

ผูสอนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดี มีประสิทธิภาพมากขึ้น แลวจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและ
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คุณภาพการศึกษาในที่สุด ดังนั้นผูบริหารตองสรางบรรยากาศองคกรใหผูสอนรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งที่สำคัญภายใต

องคกรน้ันๆ 

 

ขอเสนอแนะ 

ผลจากการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษากับบรรยากาศโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สามารถนำมาเปนขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการบริหารงาน

บริหารสถานศึกษาและสำหรับการวิจัยเพ่ิมเติมดังน้ี 

1. ผูบริหารควรจัดระบบโครงสรางองคการของโรงเรียนใหม เชน สรางกฎและระเบียบที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน

ของครู มีการเรียกประชุมเพ่ือทำความเขาใจกับครูผูสอนถึงข้ันตอนในการปฏิบัติงานตางๆ เปนตน 

2. ผูบริหารควรจัดกิจกรรมสงเสริมการพบปะพูดคุยเรื่องตางๆ เพื่อสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารและ

ครูผูสอนใหแนนแฟนยิ่งข้ึน 
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การมีสวนรวมของผูปกครอง นการพั นาผูเรียนของ รงเรียน นสังกดัสำนักงานเขตพืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 

           

      1 
 

ฟามิดา ปุติ 

i  P i  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

e-mail: Komamoon7377@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครอง 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ในการพัฒนาผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูปกครองของ

โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จำนวน 20,215 คน สุมตัวอยาง

ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบชัน้ภูมิ ( r i ie  R o  pli ) จำนวน 378 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

คือ แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ดำความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คารอยละ การทดสอบแบบที กรณีขอมูลเปนอิสระตอกัน และการวิเคราะหความแปรปรวน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน โดยรวมทั้ง 6 ดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก 2) ผลการทดสอบท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบวา การมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนของผูปกครองท่ีมี

เพศแตกตางกันมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนแตกตางกัน ผูปกครองที่มีอายุแตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน

แตกตางกัน ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนแตกตางกัน 

คำสำคัญ  การมีสวนรวมของผูปกครอง, การพัฒนาผูเรียน 

 

 

e o ec ives o  is rese rc  were 1) o s  e p r icip io  o  p re s or e s e  

development of pri r  sc ool er P i Pri r  c io l Service Are  ice 1  2) o 

compare p r icip io  or s e  evelop e  cl ssi ie   e er, e  level o  e c io . 

Rese rc  e o olo  w s  s rve  rese rc . e pop l io  co sis e  o  20,215 p re s. e 

sample were 378 o  s e s p re s who were be selected by stratified random sampling. The 

instrument for data collecting was a 5-level rating scale questionnaire. The statistics used in this research 

i cl e o  re e c , perce e, e , r  evi io   po esis es i  si  independent 

t-test and F-test. 

e res l  o  e rese rc  o   1) P r icip io  o  p re s or e s e  evelop e  

were   i  level over ll 6 spec s. 2) e res l s o  po esis es i  s owe   e p r icip io  

for student development of parents with different gender were different participation. The participation 
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or s e  evelop e  o  p re s w o were i ere  e ro p were i ere , e p r icip io  or 

student development of parents who had different level of education were i ere   0.05 s is ic l 

significant. 

 P re s  P r icip io , e s evelop e  

 

บทนำ 

การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาคามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

ฉบับแกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผู เร ียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และยึดถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให

ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ได

กำหนดหลักการในการจัดการศึกษาใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาตรา  การจัดระบบโครงสรางและ

กระบวนการจัดการศึกษา การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัวชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน 

และองคกรปกครอง สวนทองถิ่นใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอื ่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ทั ้งนี ้ใหเปนไปตามที ่กฎหมายกำหนด 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546  7) 

การมีสวนรวมของผูปกครองนั้นเกิดขึ้นไดในทุกระดับทั้งตัวเด็ก ผูปกครองโรงเรียนและชุมชน โดยเด็กจะไดรับ

ประโยชนในแงของการเตรียมความพรอมในดานอารมณ สังคมและสติปญญา ท้ังกอนเขาเรียนและระหวางเรียน อีกท้ังยัง

ไดรับการปองกันจากภาวะเสี่ยงตาง ๆ อันจะชวยสงผลใหเด็กประสบความสำเร็จในการเรียน มัยรัชช วรหาญ (2545  14) 

จากทฤษฎีอิทธิพลขององคประกอบรวม 6 รูปแบบของ จอยส แอล เอฟสเตน ( o ce . ps ei ) (สำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  อางถึงใน ps ei , 1 6  20 -246) ชวยใหแนวทางการทำงานรวมกัน

ระหวางบาน โรงเรียน และชุมชนอีกทั้งยังชวยโนมนาวบุคคลเหลาน้ี ใหมีสวนรวมในการศึกษาของเด็กทั้งท่ีบาน และท่ี

โรงเรียนมากข้ึน โดยยึดกรอบตามทฤษฎีอิทธิพลขององคประกอบรวม 6 รูปแบบ คือ 1) การเลี้ยงดูลูก (P re i ) 2) การ

สื ่อสาร ( o ic i ) 3) การอาสาสมัคร (Vol eeri ) 4) การเร ียนรู ท ี ่บ าน ( e r i   o e) 5) การ

ตัดสินใจ ( ecisio  i ) และ 6) การมีสวนรวมกับชุมชน ( oll or i  wi  co i )  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และ ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายใน สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มุงหวังจะ

ยกระดับการศึกษาของชาติ ใหไดมาตรฐาน จึงกำหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษา ทั้งระบบโดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูป

ระบบบริหาร การจัดการศึกษาทุกสวน และทุกระดับท่ีเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลในการจัดการศึกษายุคใหมและเพื่อเปนการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการลงไปสูสวนภูมิภาคหรือ

ทองถ่ิน 

จากแนวนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ แนวคิด และเหตุผลดังกลาวขางตน ทำใหผูศึกษาสนใจท่ี

จะศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1 ท้ังน้ีเพ่ือนำผลการศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการในสถานศึกษาใหไดมาตรฐานและมี

คุณภาพตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครอง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1 ในการพัฒนาผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษา จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้มุ งที ่จะศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาปตตานี เขต 1 ซึ่งผูศึกษาไดนำทฤษฎีอิทธิพลขององคประกอบรวม 6 รูปแบบ

ของ จอยส แอล เอฟสเตน ( o ce . ps ei , 1 6  20 -246) มาใชเปนแนวทางในการศึกษา ซึ ่งมีอิทธิพลของ

องคประกอบรวม 6 รูปแบบคือ 1) การเลี้ยงดูลูก 2) การสื่อสาร3) การอาสาสมัคร 4) การเรียนรูที่บาน 5) การตัดสินใจ 

และ 6) การมีสวนรวมกับชุมชน กรอบแนวคิดการวิจัยแสดงดังภาพท่ี 1 

 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

สถานภาพของผูปกครอง 

1  เพศ 

1.1 เพศชาย 

1.2 เพศหญิง 

 อายุ 

2.1 20 -35 ป 

2.2 36 - 50 ป 

2.3 51 ปข้ึนไป 

 การศึกษา 

3.1 ต่ำกวาปริญญาตร ี

3.2 ปริญญาตร ี

3.3 สูงกวาปริญญาตร ี

 การมีสวนรวมของผูปกครอง นการพั นาผูเรียน  ดาน 

ดานท่ี 1 การเลี้ยงดูลูก (P re i ) 

ดานท่ี  การสื่อสาร ( o ic i ) 

ดานท่ี  การอาสาสมัคร /(Vol eeri ) 

ดานท่ี  การเรียนรูท่ีบาน ( e r i   o e) 

ดานท่ี  การตัดสินใจ ( ecisio  i ) 

ดานท่ี  การมีสวนรวมกับชุมชน (Coilaborating with co i ) 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 1. ผูปกครองในกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงและชายในสัดสวนที่ไมแตกตางกันมากนัก กลาวคือ เปนเพศชาย 163 

คน คิดเปนรอยละ 43.1 เพศหญิง จำนวน 215 คน คิดเปนรอยละ 56.  อายุกลุมที่มีอายุระหวาง 36- 50 ป เปนกลุมที่มี

จำนวนมากที่สุด คือรอยละ 46.8 สำหรับระดับการศึกษากลุมที่มีการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรีเปนกลุมใหญที่สุด คิดเปน

รอยละ 6 .8 

 2. ผูปกครองในกลุมตัวอยางมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย  3.61) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับ

มาก 5 ดาน ยกเวนดานการตัดสินใจที่อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลำดับมากไปหานอย ดังนี้ ดานการมีสวน
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รวมกับชุมชน (คาเฉลี่ย  4.11) ดานการเลี้ยงดูลูก (คาเฉลี่ย  3.61) ดานการสื่อสาร (คาเฉลี่ย  3.5 ) ดานการเรียนรูท่ี

บาน (คาเฉลี่ย  3.5 ) และดานการตัดสินใจ (คาเฉลี่ย  3.22) ตามลำดับ 

 3. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 สรุปไดดังน้ี 

3.1 การมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนของผูปกครองที่มีเพศแตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตเมื่อพิจารณารายดานพบวา การมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนของ

ผูปกครองท่ีมีเพศแตกตางกัน จะแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 ในดานการสื่อสาร ดานการเรียนรูท่ีบาน และ

ดานการมีสวนรวมกับชุมชน สวนในดานการเลี้ยงดูลูก และดานอาสาสมัครไมแตกตางกัน 

3.2 ผูปกครองที่มีอายุแตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนแตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 

0.05 เมื่อทำการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ดวยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ ( c e ) พบวา ผูปกครองท่ีมีอายุ 20 - 

35 ป กับกลุมท่ีมีอายุตั้งแต 51 ป ข้ึนไปจะมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 และกลุมท่ีมี

อายุระหวาง 36 - 50 ปกับกลุมที่มีอายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป จะมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนแตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 

0.05 สวนกลุมท่ีมีอายุระหวาง 20 - 35 ป กับกลุมท่ีมีอายุระหวาง 36 -50 ป มีการมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสำคัญ 

3.3 ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนแตกตางกัน ท่ีระดับ

นัยสำคัญ 0.05 เมื่อทำการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ดวยวิธีการทคสอบของเซฟเฟ ( c e ) พบวา ผูปกครองท่ี

มีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรีกับกลุมที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีไปจะมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน

แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 และกลุมท่ีมีระดับการศกึษาระดบัปริญญาตรกัีบกลุมท่ีมรีะดบัการศึกษาสงูกวาปริญญา

ตรีจะมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 สวนกลุมท่ีมีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี กับ

กลุมท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีการมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญ 

 

อภิปรายผล 

 1. ทดสอบสมมติฐานการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนจำแนกตามเพศ พบวา ผูปกครองทั้งเพศ

ชาย และเพศหญิงมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของภิญโญ สาธร (2526: 315) ที ่พบวา ให

ความสำคัญของการมีสวนรวมวาแนวคิดใหมในการจัดการศึกษาคือ การใหชุมชนและทุกสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนเปนหนวยงานหนึ่งของสังคม โรงเรียนจึงควรเปนโรงเรียนของชุมชนที่มีการจัดการเรียน

การสอนโดยการรูเห็นและความรวมมือของประชาชนและชุมชน การมีสวนรวมของชุมชนจึงมีความสำคัญ เน่ืองจากทำให

ประชาชนไดทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนเปนการสรางความนาเชื่อถือความมั่นใจ และ

ความนิยมใหเกิดข้ึนในชุมชน และยังสอดคลองกับทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา ( colo ic l s s e s eor  ) บรอนเฟนเบร

เมอร ( ro e re er, 1 7  ; อางถึงใน P e e  R , 2001  1-4) ที่มีแนวคิดวา เด็กเปนศูนยกลางของระบบ

นิเวศวิทยาท่ีมีระบบความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ กอตัวเปนสภาพแวดลอมของเด็กโดยเฉพาะสภาพแวดลอมแบบ 

แม็คโครซิสเต็ม ( cro s s e ) ที่อาจพิจารณาไดวาอยูนอกสุดเปนโครงสรางที่ประกอบดวยคานิยมทางวัฒนธรรม 

( l r l v l es) แตอิทธิพลของโครงสรางเหลานี้สามารถสงผานไปยังโครงสรางตาง ๆ ที่อยูในแตละชั้นได ซึ่งในที่สดุก็

จะมีผลกระทบตอตัวเด็ก เชน ถาสังคมมีความเช่ือวา การเลี้ยงดูลูกเปนหนาท่ีของพอแมเทาน้ัน สังคมก็ไมตองหาทรัพยากร

หรือพัฒนาเครือขายเพ่ือชวยเหลือพอแมซึ่งแนนอนยอมสงผลกระทบตอการพัฒนาของลูก 

 2. เมือ่ทดสอบการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนจำแนกตามอายุ พบวา ผูปกครองท้ัง 3 กลุมอายุ 

คือ 20 - 35 ป 36 - 50 ป และ 51 ปข้ึนไป มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของ อนงค
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พรรณ นันติเสน และ พัชรพิมล สุขสมจิตร ฟอกซ (2551) วิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครอง ในการสงเสริมจริยธรรม

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดพวกชาง สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม พบวา การมีสวนรวมของผูปกครอง ในการ

สงเสริมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดพวกชาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ในดานการเลี้ยงดูลูก ควรรวมฝกเด็กใหรูจักรับผิดชอบชวยเหลือตนเอง รวมมือกับครูในการแกปญหาเด็ก

เก่ียวกับการเรียน และรวมใหคำปรึกษาและแนะนำเมื่อเด็กไมเขาใจในการเรียนและเรื่องอ่ืน ๆ 

 2. ในดานการสื่อสาร ควรผูปกครองรับรูและปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปแนวทางเดียวกัน มีสวน

รวมในการสอดสองดูแลความประพฤติเด็กโดยใหขอมูลขาวสารท่ีจำเปน และผูปกครองมีสวนรวมเก่ียวกับนโยบายและแนว

ทางการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 

 3. ในดานอาสาสมัคร ควรรวมจัดหาสื่อ, อุปกรณ, เงิน, งบประมาณ หรือชวยเหลือ ดานแรงงาน และรวมเปน

วิทยากรใหความรู 

 4. ในดานการเรียนรูที่บาน ควรเมื่อนักเรียนอยูนอกโรงเรียนผูปกครอง ครอบครัวสามารถทำหนาที่แทนครูได มี

สวนรวมในการทำการบานและรวมกิจกรรมของเด็กท่ีเก่ียวของกับโรงเรียน 

 5. ในดานการตัดสินใจ ควรรวมตัดสินใจในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัตงิาน และรวมตัดสินใจกำหนด

เปาหมาย และทิศทางการจัดการเรียนการสอน 

 6. ในดานการมีสวนรวมกับชุมชน ควรรวมจัดกิจกรรมหาทุน ระดมทรัพยากร แหลงชุมชน รวมประชาสัมพันธ 

ขอมูลขาวสาร และกิจกรรมของโรงเรียนตอชุมชน โรงเรียนชุมชนรวมกับโรงเรียนจัดแสดงผลงานที่แสดงถึงการพัฒนา

ผูเรียนตอสาธารณชน ใหโรงเรียนเปนศูนยกลางในการประสานงานกับ 

หนวยงานอ่ืนในชุมชน 
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การบริหารงานวิ าการของ รงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ัยภูมิ เขต 1 

         

     1 
 

สุพรรษา งอกนาเสียว 

p s  o seaw 

นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

e-mail: mameawniva@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ตอ (2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ กลุม

ตัวอยางประกอบดวยครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 322 คน ท่ี

ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ สถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานดวยการ

ทดสอบคาทีและการวิเคราะหความแปรปรวน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก (2) ครูชายกับครูหญิงมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน ท่ี

ระดับนัยสำคัญ 0.05 ครูที่มีกลุมอายุต่ำกวา 30 ป, 30-45 ป และตั้งแต 46 ป ขึ้นไป มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

วิชาการไมแตกตางกัน และครูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีกับครูที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอ

การบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ  การบริหารงานวิชาการ, ความคิดเห็นของครูผูสอน 

 

 

 e o ec ives o  is rese rc  were (1) o s  c e ic i is r io  o  schools under the 

ice o  i p  Pri r  c io l ervice re  1. (2) o compare the opinions of teachers 

cl ssi ie   e er, e, e c io  level. The Research methodology was a survey research. The sample 

consisted of teachers in schools under the Office o  i p  Pri r  c io l ervice re  1, 

o ll  322 people,  si  s r i ie  r o  s pli . e i s r e  se  or  collection was a 

five-rating scale questionnaire. The statistics used in this study were: perce e, e , r  

evi io   po esis es i  si  i epe e   - test and F - test. 

 e res l  o  e rese rc  o   (1) e c e ic i is r io  i  sc ool er e ice 

o  i p  Pri r  c io l ervice re  1 were  i  level i  e over ll spec  (2) pi io s 

o  le  e le e c ers ow r s c e ic i is r io  were i ere   0.05 s is ic l si i ic . 

pi io s o  e e c ers e wee  e e ro p er 30, 30-45 years and from 46 years and over were 
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o  i ere ,  opi io s of teachers with a bachelor degree education and higher than a bachelor 

degree were not different. 

 c e ic i is r io , pi io s o  e c ers 

 

บทนำ 

สถานศึกษาถือเปนองคการทางการศึกษา การบริหารงานในสถานศึกษา จะดำเนินการไปดวยดีตองอาศัย

บุคลากรในสถานศึกษา หากพิจารณาภารกิจหลักของสถานศึกษาก็คือ การจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรยีน ผูท่ีทำหนาท่ี

รับผิดชอบโดยตรง ไดแก ครูท่ีทำหนาท่ีสอนในสถานศึกษาน่ันเอง ครูจึงเปนบุคคลท่ีสำคัญยิ่งในดานการบริหารงานวิชาการ

คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงมีอยูกับความรูความสามารถของครู (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2543  2) 

การบริหารงานวิชาการ ถือวาเปนหัวใจของการบริหารการศึกษาท้ังน้ีเพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษาก็คือ การ

จัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาจึงอยูที่งานดานวิชาการ ซึ่งประกอบดวยงานดานหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากรที่เกี่ยวของ การจัดเสริมงานดานวิชาการ รวมทั้งงานดานการวัดและประเมินผล 

ขั้นตอนการดำเนินงานดานวิชาการ จะมีขั้นการวางแผนงานดานวิชาการ ขั้นการจัดการและดำเนินการ และขั้นสงเสริม

และติดตามผลดานวิชาการ หลักการบริหารงานดานวิชาการ งานวิชาการเปนงานที่มีขอบขายกวางขวาง งานวิชาการใน

โรงเรียนจึงเปนงานหลักในการพัฒนาคุณภาพและการบริหารที่สำคัญรวมกัน ที่จะนำไปสูการบริหารงานดานวิชาการ

ปจจุบันการวางแผนหรือการจัดการในการบริหารวิชาการไดเขามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางการพัฒนา

สถานศึกษา โดยมุงใชหลักวิชาการบริหารมาเปนเกณฑ เพื่อเปนแนวทางเพื่อการดำเนินงานใหสามารถแกไขปญหาความ

ตองการของชุมชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ สุรพล ดานแกว (2542: 1) ไดใหทัศนะไววา การ

วางแผนเปนการกำหนดกิจกรรมที่จะทำในอนาคตอยางมีเหตุผล ซึ่งบางครั้งอาจจะไมตรงกับเปาหมายมากนักแตก็เปน

ความพยายามท่ีจะใหใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด การวางแผนเปนกระบวนการการตัดสินใจลวงหนาในการเลือกสิ่ง

ที่ตองการจะทำใหสำเร็จในอนาคตพรอมทั้งกำหนดวิธีการปฏิบตัิเพื่อใหบรรลสุิ่งที่ตองการภายใตเงื่อนเวลา และกลาวถึง

บทบาทของครูผูสอนกับการบริหารวิชาการในสถานศึกษาไววา นอกจากครูผูสอนจะเปนผูมีบทบาทและหนาที่ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยตรงแลวยังตองมีบทบาทหนาที่ในการใหความรวมมือกับผูบริหารสถานศึกษาในสวนท่ี

เกี่ยวของกับสถานศึกษาหรือการบริหารจัดการภายในของสถานศึกษาทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารวิชาการใน

สถานศึกษาซึ่งเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ซึ่งเริ่มตั้งแตการรวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมตรวจสอบและทบทวน

และรวมปรับปรุงพัฒนา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีหนวยงานในสังกัดที่ตองรับผิดชอบ ใหสนองตอบตอ

นโยบายและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เพื่อที่จะไดมีกรอบใชในการวางแผนการศึกษาใหไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุงถึง

ประโยชนที่จะเกิดขึ้นสูงสุด และถาหากจะพูดถึงดานการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบวา มีปญหาดานตาง ๆ เชน การใชหลักสูตรสถานศึกษาไม

สอดคลองกับสภาพโรงเรียนและชุมชน เนื ่องจากสวนใหญยังยึดติดกับแนวคิดเดิมภาระงานมีมากทำใหไมสามารถ

บริหารงานดานวิชาการไดเต็มที่ ครูผูสอนสวนใหญยังใชวิธีการสอนแบบเดิม ไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนที่เนน

นักเรียนเปนสำคัญ จากสภาพการณดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เพื่อนำผลจากการศึกษาเสนอตอ

ผู บริหารโรงเรียนเพื ่อใชเปนแนวทางในการพิจารณา ปรับปรุงแกไขใหการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

ตอการบริหารงานวิชาการ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

ตอการบริหารงานวิชาการ โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยนี้มุงศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 1 ท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 การ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนท่ีสามารถพัฒนาไดมีจำนวน 5 ดาน ผูวิจัยจึงนำมาเปนประเด็นในการวิจัยซึ่งประกอบดวย 

1) การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 2) การบริหารกระบวนการเรียนรู 3) การบริหารการวัดผล ประเมินผล 4) การบริหาร

สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี และ 5 การบริหารนิเทศการศึกษา กรอบแนวคิดการวิจัยแสดงดังภาพท่ี 1 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

 

สถานภาพของครู 

1  เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

 อายุ 

2.1 ต่ำกวา 30 ป 

2.2 30 – 45 ป 

2.3 46 ปข้ึนไป 

 ระดับการศึกษา 

3.1 ปริญญาตร ี

3.2 สูงกวาปริญญาตร ี

 การบริหารงานวิ าการ ประกอบดวย 

 

1. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การบริหารกระบวนการเรยีนรู 

3. การบริหารการวัดผล ประเมินผล 

4. การบริหารสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

5. การบริหารการนิเทศการศึกษา 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 ประชากรที ่ใชในการวิจัย ไดแก ครูที ่ปฏิบัติการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 1, 36 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูที ่ปฏิบัติการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ที่สุมมาเปนตัวอยาง กำหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางของเครซี่และมอแกน (Krejcie & 

or , 1 70) ที่ประชากรจำนวน 1, 36 คน ไดจำนวนตัวอยาง 322 คน และทำการสุมตัวอยางโดยวิธีแบงชั้นภูมิ 

( r i ie  R o  pli ) ใหขนาดของโรงเรียนเปนชั้นภูมิในการแบงในที่นี้มี 4 ชั้นภูมิ ตามขนาดโรงเรียนคือ 1)

โรงเรียนขนาดเล็ก 2) โรงเรียนขนาดกลาง 3) โรงเรียนขนาดใหญ และ 4) โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 
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 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม ซึ่งแบงคำถามเปน 2 ตอนดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพท่ัวไปของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ป

การศึกษา 2563 จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 3) การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 4) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพ่ือ

การศึกษา 5) การพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท 

( i er ) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 แบบสอบถามมีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยนำ

แบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน พิจารณาความสอดคลองของขอคำถามกับนิยามตัวแปร แลวหาคาดัชนี

ความสอดคลอง ( e  o  i e -objective Congruence: IOC) ระหวางขอคำถามกับนิยามตัวแปร พบวา แบบสอบถาม

มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.5 ทุกขอคำถาม จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับครูในโรงเรียนท่ี

ไมใชกลุ มตัวอยาง จำนวน 30 คน นำขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเชื ่อมั ่นของครอนบาค ( ro c s lp  

coeffcient) พบวา ไดคาสัมประสิทธความเช่ือมั่นมากกวา 0.8 แสดงวา แบบสอบถามมีคุณภาพอยูในเกณฑท่ียอมรับได 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของขาราชการครูผ ู ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และการหาคารอยละ (Perce e) 

 2. วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เปนรายดานและโดยรวม 

 3. นำผลการวิเคราะหขอมูลมาแปลผล คาเฉลี ่ยความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารแปล

ความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนตามแนวคิดของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

 4. เปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา

ของครู โดยใชการทดสอบแบบที (Independent t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) 

 วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

 

ผลการวิจัย 

 1. สถานภาพของครูท่ีเปนกลุมตัวอยาง จำนวน 322 คน พบวา เปนเพศชาย 80 คน คิดเปนรอยละ 25 เพสหญิง 

242 คน คิดเปนรอยละ 75 มีอายุต่ำกวา 30 ป 5 คน คิดเปนรอยละ 2 .6 อายุระหวาง 30 - 45 ป 143 คน คิดเปนรอย

ละ 44.4 และอายุ 46 ปขึ้นไป 84 คน คิดเปนรอยละ 26.0 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 28  คน คิดเปน

รอยละ 8 .8 สูงกวาปริญญาตร ีจำนวน 33 คน เปนรอยละ 10.2 

 2. ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบวา ความคิดเห็นของครู โดยรวมอยูในระดับมาก (X  4.41) เมื่อพิจารณาในรายดาน 

พบวา ดานการวัดผลประเมินผลมีคาเฉลี่ยสูงสุด (X  4.48) สวนดานการนิเทศการศึกษามีคาเฉลี่ยต่ำสุด (X  4.30) 

 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สรุปไดดังน้ี 



86 BTU- P N  N N R  N V R  Vol. 1 No. 2 uly - December 2021 

3.1 ความคิดเห็นของครูเพศชายกับครูเพศหญิงตอการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

3.2 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ระหวางกลุมอายุ ต่ำกวา 30 ป, 30-45 ป และตั้งแต 46 ป ขึ้นไป 

ปรากฏวาในภาพรวม ความคิดเห็นของครูท้ัง 3 กลุมอายุ ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสำคัญ .05 

3.3 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี กับครูที่มีการศึกษาสูงกวาระดับ

ปริญญาตรี พบวา ความคิดเห็นของครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันท้ัง 2 กลุม มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการ

ในภาพรวมไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

อภิปรายผล 

 1. ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบวา ความคิดเห็นของครูโดยรวมอยูในระดบัมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เปนโรงเรียนที่มีศักยภาพ ดังนั้นทั้งผูบริหารและคณะครูผูสอนในโรงเรียนสวน

ใหญ จึงมีแนวคิดวาจะตองพัฒนาตนเองอยู เสมอ โดยเฉพาะในดานวิชาการซึ่งเปนหัวใจของการจัดการศึกษาเพ่ือ

ความสำเร็จของโรงเรียน การรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนผลสะทอนกลับไปสูความกาวหนาและความ

ภาคภูมิใจของตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของสันต ธรรมบำรุง (2557  188) ไดสรุปวา งานดานวิชาการของโรงเรียนเปน

หัวใจของการบริหารงานของโรงเรียน เปนงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งจะหาวิธีหรือแนวทางจะทำ

อยางไรท่ีจะใหผูเรียนไดมคีวามรู ความสามารถ เจตคติ และทักษะ ตลอดจนมีคานิยมการเปนพลเมืองดีใหครสูอนเกิดความ

พึงพอใจ และความรักในอาชีพ ผู ที ่ทำหนาที ่นี ้โดยตรงไดแก ครูใหญ ผู ชวยครูใหญ หรืออาจมอบหมายใหหัวหนา

สายควบคุมทางดานบริหารงานวิชาการหรือการบริหารงานดานหลักสูตร ผูท่ีทำหนาท่ีน้ีจะตองทุมเทใชเวลาอยางนอยรอย

ละ 60 ของเวลาทั้งหมด งานดานอื่น ๆที่มีอยู เชน งานสรางความสัมพันธกันชุมชน งานบริหารบุคคล งานธุรการ งาน

เหลานี้เปนงานที่ชวยสนับสนุนดานวิชาการ เพราะฉะนั้นครูใหญ จะพึงตระหนักวางานบริหารวิชาการนั้นเปรียบเสมือน

หัวใจของการบริหารงานท้ังหมดในโรงเรียน 

 2. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเพศชายและครูเพศหญิงตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบวา ความคิดเห็นของครูทั้งสองกลุมในภาพรวมแตกตางกัน 

เนื่องจากเมื่อมองในมุมมองของพฤติกรรมของบุคคลในองคกรแลว ครูเพศชายจะมีความใสใจตอการบริหารงาน วิชาการ

มากกวาครูเพศหญิงเพราะครูเพศชายมีแรงขับภายในในประเด็นความกาวหนาในอาชีพสูงกวาครูเพศหญิง 

 3. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคร ู3 กลุมอายุ คือ 1) อายุต่ำกวา 30 ป 2) อายุ 30-45 ป และ 3) อายุตั้งแต 

46 ปขึ้นไป พบวา ความคิดเห็นของครูทั้ง 3 กลุมอายุมีความคิดเห็นในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาในราย

ประเด็นยอย พบวา ครูกลุมอายุต่ำกวา 30 ป กับครูกลุมอายุ ตั้งแต 46 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นแตกตางกันใน 2 ประเด็น

ยอยคือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนากระบวนการเรียนรู  เนื ่องจากครูกลุ มอายุต่ำกวา 30 ป 

ประสบการณในการทำงานนอยกวากลุมครูท่ีมีอายุตั้งแต 46 ปข้ึนไป ทำใหการคิดวิเคราะหตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนยังไมครอบคลุมประเด็นสำคัญและลึกซึ่งเทากับกลุมครูท่ีมีอายุตั้งแต 46 ปข้ึนไป 

 3. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคร ู3 กลุมอายุ คือ 1) อายุต่ำกวา 30 ป 2) อายุ 30-45 ป และ 3) อายุตั้งแต 

46 ปขึ้นไป พบวา ความคิดเห็นของครูทั้ง 3 กลุมอายุมีความคิดเห็นในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาในราย

ประเด็นยอย พบวา ครูกลุมอายุต่ำกวา 30 ป กับครูกลุมอายุ ตั้งแต 46 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นแตกตางกันใน 2 ประเด็น

ยอยคือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนากระบวนการเรียนรู  เนื ่องจากครูกลุ ม อายุต่ำกวา 30 ป 

ประสบการณในการทำงานนอยกวากลุมครูท่ีมีอายุตั้งแต 46 ปข้ึนไป ทำใหการคิดวิเคราะหตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนยังไมครอบคลุมประเด็นสำคัญและลึกซึ่งเทากับกลุมครูท่ีมีอายุตั้งแต 46 ปข้ึนไป 
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 4. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นครูที่จบปริญญาตรีและครูที่จบสูงกวาปริญญาตรีตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบวา ความคิดเห็นของครูท้ังสองกลุมในภาพรวม

ไมแตกตางกัน เนื่องจากครูทั้งสองกลุมนี้ เมื่อไดรับการบรรจุเขารับราชการจะไดรับการปฐมนิเทศในเบื้องตนซึ ่งการ

บริหารงานวิชาการ จะเปนสวนสำคัญสวนหนึ่งท่ีครูทุกคนตองรับทราบ และสิ่งเหลานี้ครูไดเรียนรูในเชิงหลักวิชาการจาก

การเรียนรูในวิชาครูมาแลว เมื่อปฏิบัติงานก็ไดเรียนรูในเชิงปฏิบัติประกอบกับศึกษาจากรองรอยท่ีมีการจัดทำไวแลว ทำให

ครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันท้ังสองกลุมจึงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 1  ขอเสนอแนะเพ่ือการนำ ป  

1.1 จากผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบวา ความคิดเห็นของครูโดยรวมอยูในระดับมาก ดังน้ัน ผูบริหาร โรงเรียน 

ครู และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานวิชาการทุกสวนควรรวมมือกัน วางแผนพิจารณาแนวทางปฏิบัติและแนว

ทางแกไข เพ่ือขจัดปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของงานวิชาการ 

1.2 ควรนำผลการวิจัยไปเปนแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ท้ัง 5 ดานน้ี ไปใชในการบริหารงาน

วิชาการ เพ่ือเปนประโยชนและขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตอไป 

  ขอเสนอแนะ นการวิจัยครังตอ ป 

2.1 ควรวิจัยในเชิงลึกเพื่อคนหาปจจัยที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนใหมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

2.2 ควรศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยใชกลุมตัวอยางอื่น เชน ผูบริหาร 

คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียน เปนตน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 2) เปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิซาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำแนก

ตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษาของครูกลุมตัวอยางในการวิจัยเปนครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 2 0 คน สุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratifiled Random 

pli ) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาทีแบบขอมูลเปนอิสระตอกัน  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนำทางวิชาการของผู บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายดาน 2) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ

นัยสำคัญ .05 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอน พบวา ครูชายกับครูหญิงมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน สำหรับการเปรียบเทียบดานอายุ พบวา กลุมครูท่ีมีอายุ

แตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของครูผูสอนที่จบการศึกษาปริญญาตรีกับจบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีตอภาวะผูนำทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ  ภาวะผูนำทางวิชาการ, ผูบริหารสถานศึกษา 

 

 

e p rpose o  is rese rc  were o 1) s  c e ic le ers ip o  school administrators 

er e ice o  p ri Pri r  c io l ervice re  3  2) co p re c e ic le ers ip 

of school administrators under the Office of p ri Pri r  c io l evice re  3 cl ssi ie   

e er, e  e c io l level. The sample consisted of teachers in schools under the Office of 

p ri Pri r  c io l ervice re  3, o ll  2 0 people,  si  s r i ie  r o  s pli . 

The instrument used for data collection was a questionnaire. The statistics used in this study were: 

perce e, e , s r  evi io   po esis es i  si  i epe e  -test. 

The results showed as follows: 1) e c e ic le ers ip o  sc ool i is r ors er e 

Office of p ri Pri r  c io l ervice re  3 were at high level in overall and each aspects. 
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2) e res l s o  e po esis es i   e 0.05 si i ic ce level were s ollows  le  e le 

teachers had no different opinions towards academic leadership of school administrators both overall 

and e c  spec s, e c ers o  i ere  e  o i ere  opi io s ow r s c e ic le ers ip o  

sc ool i is r ors, e c ers wi  c elor e ree  wi  i er  c elor e ree  o 

different opinion towards academic leadership of school administrators. 

 c e ic le ers ip, sc ool i is r or 

 

บทนำ 

จากความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา ท่ี 6 กำหนดไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย 

ท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และในมาตราท่ี 7 กำหนดไววา ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสำนึกเก่ียวกับการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย รูจักรักษาสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความสมอภาคและศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริม

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ กีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอัน เปนสากล ตลอดจนอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดวิเริ่มสรางสรรค ใฝรู

และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  อยางไรก็ตาม ในการที่จะจัดการศึกษาใหบรรลุตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ

การศึกษา ดังกลาวน้ันบุคลากรสำคัญท่ีเปนผูปฏิบัติในการจัดการศึกษาคือครู และผูบริหาร โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนซึ่ง

เปนผูที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารงานวิซาการของโรงเรียนใหเปนไปในทิศทางที่สามารถพัฒนานักเรียนใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามเปาหมายของการจัดการศึกษา จึงควรพัฒนาคุณภาพงานวิชาการทั้งปจจัยดานบุคคล 

กระบวน การผลผลิตและพัฒนาภาวะผูนำทางวิชาการ (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 254  ก, 6- ) ตลอดจนตองเปนผูท่ีมี

วิสัยทัศน มีความสามารถในการกระตุน ใหบุคลากรในองคการใชศักยภาพในการทำงานใหเกิดผลสูงสุดเพ่ือท่ีจะนำองคการ

ไปสูความสำเร็จ ไดอยางมีประสิทธิภาพ (เท้ือน ทองแกว, 2545  35) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองมีการ

พัฒนา ปรับปรุงพฤติกรรมและการแสดง ออกใหเหมาะสม ในการบริหารงานนั้นสิ่งที่ผูบริหารตองคำนึงถึงมากที่สุด คือ 

การทำใจใหเปนคนที่มคีุณธรรม ดวยการพัฒนาคุณลักษณะจากภายใน เรียกวา ความสวยที่เกดิจากการเปนคนที่มีจิตใจดี

งามน่ันเองซึ่งปจจัยสำคัญในการบริหารการศึกษาใหมีคุณภาพบรรลุตามเปาหมายน้ัน ข้ึนอยูกับผูบริหารเปนสวนใหญ โดย

โรงเรียนที่นักเรียนมีคุณภาพดีมักมาจากโรงเรียนที่ผูบริหารมีภาวะผูนำทางวิชาการ ใหความสนใจงานวิชาการอยางจริงจัง 

มีความรับผิดชอบ และอยูปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ จึงจะทำใหคุณภาพการศึกษาของนักเรียนมีประสิทธิภาพ

ตรงตามจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังเชนงานวิจัยของ สุรัฐ ศิลปะอนันต (2543: 35 ; 

อางถึงใน ทัศนีย เนตรปะโคน, 2552  3 ท่ีกลาววาปจจัยในการสรางเสริมการเรียนท่ีจะทำใหคุณภาพการเรียนของเด็กไทย

ไดมาตรฐานสูงระดับโลกไดคือ ภาวะผูนำทางวิซาการที่เขมแขง็  เนื่องจากภาวะผูนำทางวิชาการเปนสิ่งสำคัญในการชับ

เคลื่อนใหสถานศึกษาบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

จากประสบการณของผูวิจัยในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 ผูวิจัยมีความสงสัยวา ภาวะผูนำทางวิซาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 นี้จะมีลักษณะเหมอืน หรือแตกตางกันหรือไม และมีภาวะผูนำในลักษณะใด พฤติกรรมใด

เปนสิ่งที่ดี พฤติกรรมใดเปนสิ่งที่ตอง ปรับปรุงบาง จึงตองมีการศึกษาอยางเปนระบบดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นครูผูสอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา 



1 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพื่อนำผลการวิจัยไปใชในการใหขอเสนอแนะสถานศึกษาในการวางแผน กำหนดนโยบาย 

ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุง และหาแนวทางแกไขปญหาในดานการบริหารงานวิชาการให สอดคลองกับความตองการในการ

พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพ การศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เพื ่อศึกษาภาวะผู นำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 

2. เปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่นำมาใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนำ การพัฒนา

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการนิเทศภายในโรงรียน ผูวิจัยจึงนำเอาวัตถุประสงคและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปน

องคประกอบสำคัญในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย สรุปเปนแผนภาพไดดังน้ี 

 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

สถานภาพของครู  ภาวะผูนำทางวิ าการของผูบริหารสถานศึกษา 

1  เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

 อายุ 

- ตั้งแต 20-40 ป 

- มากกวา 40 ปข้ึนไป 

 ระดับการศึกษา 

- ปริญญาตร ี

- สูงกวาปริญญาตร ี

 ประกอบดวย 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตร 

2. ดานการพัฒนาการกระบวนการเรียนรู 

3. ดานการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2563 จำนวน 125 โรงเรียน ซึ่งมีขาราชการครู จำนวนรวมท้ังสิ้น 1,132 คน 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2563 ท่ีสุมมาเปนตัวอยาง กำหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางเครซี่และมอแกน (Krejcie & 

or , 1 70) ที่ประชากรจำนวน 1,132 คน ได จำนวนตัวอยาง 2 0 คน และทำการสุมตัวอยางโดยวิธีแบงชั้นภูมิ 

( r i le  R o  pli ) ใหขนาดของโรงเรียนเปนชั้นภูมิในการแบงในที่นี้มี 3 ชั้นภูมิ ตามขนาดโรงเรียนคือ 1) 
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โรงเรียนขนาดเล็ก 2) โรงเรียนขนาดกลาง และ 3) โรงเรียนขนาดใหญ (ไมมีโรงเรียนขนาดใหญพิเศษในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3) 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปนขอคำถามเก่ียวกับสถานะของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ และระดับ 

การศึกษา โดยลักษณะเปนขอคำถามแบบเลือกตอบ ( ec  is ) 

 ตอนที่  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ลักษณะคำถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (R i  c le) ซึ่งเปนขอ

คำถามเกี ่ยวกับภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 3 ดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู และดานการนิเทศภายในเรียน แบงระดับตามการปฏิบัติออกเปน 5 ระดับ โดยมีเกณฑน้ำหนักการให

คะแนน ดังน้ี 

   คะแนน 5 หมายถึง มีการปฏิบัติมากท่ีสุด 

   คะแนน 4 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 

   คะแนน 3 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 

   คะแนน 2 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย 

   คะแนน  1 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยท่ีสุด 

 แบบสอบถามมีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ( o e  v li i ) และคาความเช่ือมั่น(Reli ili ) โดยนำ

แบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทาน พิจารณาความสอดคลองของขอคำถามกับนิยามตัวแปร แลวหาคาดัชนีความ

สอดคลอง ( e  o  e -objective Congruence: ) ระหวางขอคำถามกับนิยามตัวแปร พบวา แบบสอบถามมีคา

ดัชนีความสอดคลอง มากกวา 0.5 ทุกขอคำถาม จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช (  o ) กับครูในโรงเรียนที่ไมใช

กลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ

ความเชื่อมั่นของครอนบาค ( ro c s lp  coe icie ) พบวา ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของตัวแปรเทากับ 

0.87 จะเห็นไดวา แบบสอบถามมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นมากกวา 0.8 แสดงวา แบบสอบถามมีคุณภาพอยูในเกณฑท่ี

ยอมรับได 

 ผูวิจัยนำแบบสอบถามพรอมดวยหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจัดสงไปยังสถานศึกษาเครือขาย

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพ่ือขอเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. ศึกษาสถานภาพของกลุมตัวอยาง วิเคราะหดวยการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ (Perce e) เสนอขอมูล

เปนตารางแสดงจำนวนรอยละ 

 2. วิเคราะหภาวะผูนำทางวิซาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 โดยการหาคาเฉลี่ย ( e ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( r  evi io ) 

 เกณฑในการแปลความหมายขอมูล การแปลความหมายของคาเฉลี่ย (Mean )กำหนดขอบเขตของ คาเฉลี่ย ดังน้ี 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 100) 

  คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 แปลความวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 แปลความวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 แปลความวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 แปลความวา มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 



3 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 แปลความวามีการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3. เปรียบเทียบภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 จำแนกตามเพศ และอายุ โดยการวิเคราะหดวยคา Independent t-testสวนระดับการศึกษาของกลุม

ตัวอยางวิเคราะหดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว ( e w  N V ) วิเคราะหโดยใชโปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิต ิ

 

ผลการวิจัย 

 1. ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 3.66) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยสามารถเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดดังน้ี (1) ดานการพัฒนาหลักสูตร (2) ดานการจัดการเรียน

การสอน และ (3) ดานการนิเทศภายในโรงเรียน 

 2. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นครผููสอนตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสงักัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบวา 

2.1 ความคิดเห็นของครูผูสอนเพศชายกับเพศหญิงตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ไมแตกตางกัน ท้ังภาพรวมและรายดาน 

2.2 ความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมท่ีมีอายุตั้งแต 20 - 40 ป กับกลุมท่ีมีอายุมากกวา 40 ป ตอภาวะผูนำทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ไมแตกตาง

กัน ท้ังภาพรวมและรายดาน 

2.3 ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นครูผูสอนโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ความคิดเห็นของครูผูสอนที่จบ

ปริญญาตรีกับจบสูงกวาปริญญาตรีตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางกัน ทั้งภาพรวมและราย

ดาน 

 

อภิปรายผล 

 1. การศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นครูผู สอนโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาถือวางาน

วิชาการเปนงานหลักของโรงเรียน จะตองมีการกำกับอยางใกลชิด เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ สรางขวัญกำลังใจ

ใหกับครู และบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถดำเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ รัตนอนันต (2555) ที่ศึกษาเรื่องภาวะผูนำ

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ภาวะผูนำของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ี

อาจเนื่องจากเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษาในทุกโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 47 ถึงมาตราที่ 4  ไดระบุไววา ใหมีระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ อันประกอบดวยระบบประกันคุณภาพ

ภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก โดยใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน 

เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกที่ตองรับการประเมิน
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อยางนอย 1 ครั้งในทุกหาป และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน ซึ่งทุกโรงเรียนจะตอง

ดำเนินการปรับปรุงพัฒนางานใหไดมาตรฐานการประกันภายใน 14 มาตรฐานเชนเดียวกัน (สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาต,ิ 2548: 3 -40) และเหตุผลอีกประการหน่ึงอาจเปนเพราะขอบังคับของคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ขอ 7 ที่ไดกำหนดมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพในดานวิชาการของ

ผูบริหารไวไดแก การพัฒนาหลักสูตร การนิเทศการศึกษา นโยบายและการวางแผนการศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษา การวิจัยทางการศึกษาตลอดจนผูบริหารจะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษาท่ีคณะกรรมการ

คุรุสภารับรองอีกดวย (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 254  13-14) จากเหตุผลดังกลาวจงึผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนำ

ทางวิชาการอยูในระดับมาก 

 2. ผลการศึกษา พบวา ครูเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศกึษา 

ไมแตกตางกัน ทั้งภาพรวมและรายดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารใหความสำคัญระหวางเพศชายกับเพศหญิงเทาเทียม

กัน เพราะงานวิชาการใชสติปญญา ความรูความเขาใจ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปจจุบันครูชายและครูหญิงไดรับการศึกษา

ในระดับใกลเคียงกัน มีโอกาสไดเขารับการอบรมเพิ่มพูนความรูเทาเทียมกัน จึงมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน

รวมกับผูบริหารไดมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ยามาดา ( , 2000  อางถึงใน โยธิน สกุลเดช, 2548, 23-24) 

ไดทำการวิจัยถึงความรับผิดชอบ และสมรรถภาพในการเปนผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษา เมือง 

เฟสโน รัฐแคลิฟอรเนียพบวา ความรับผิดชอบของผู บริหารโรงเรียนขึ ้นอยู กับ 1) เตรียมการในดานการศึกษา 2) 

ประสบการณในการบริหาร 3) เพศ 4) จำนวนครั้งในการนิเทศผูรวมงาน และ 5) ขนาดของโรงเรียน สวนสมรรถภาพของ

ผูบริหารในการเปนผูนำทางวิชาการน้ันข้ึนอยูกับ 1) เพศ 2) การเตรียมการในดานการศึกษา 3) ประสบการณในการบรหิาร 

4) จำนวนครั้งในการนิเทศผูรวมงาน และ 5) ขนาดของโรงเรียน จากการศึกษายังพบวา มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในเขต

พื้นที่การศึกษา ควรจะไดมีโปรแกรมการฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา ในขอบขายของภาวะผูนำทางวิชาการ ซึ่งสามารถ

ตัดสินใจเก่ียวกับหลักสูตรและเปนผูนำทางวิซาการแกครูผูสอนได รวมท้ังสามารถประเมินผลเพ่ือชวยเหลือคณะครูในฐานะ

ผูนำทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3. ผลการศึกษาพบวา ครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ที่มี

อายุตั้งแต 20-40 ป กับอายุมากกวา 40 ป ขึ้นไป มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ไม

แตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่มีอายุและครูที่มีอายุนอยจะตองหาโอกาสหาความรู

เพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความเขาใจ และมีแนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณหรือมีปญหาใหแกไขก็สามารถแกไขได เปนเหตุผลหน่ึง

ท่ีทำใหครูท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นท่ีไมแตกตางกัน 

 4. ผลการศึกษา พบวา ทั้งจบการศึกษาปริญญาตรีและจบสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางกันทั้งภาพรวมและรายดาน ทั้งนี้เปนเพราะครูที่จบการศึกษาปริญญาตรีและ

จบสูงกวาปริญญาตรี ไดรับการศึกษาอบรมสม่ำเสมอ จึงมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูบริหารไดมากข้ึน 

ซึ่งมักจะเขามามีสวนเก่ียวของในงานวิชาการอยูเสมอ ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ผกากรอง ศรีประไหม (2558) ศึกษา

เรื่องภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 พบวา 

ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแบบภาวะผูนำ ไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัย ป  

 1. ผูอำนวยการเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 หัวหนาฝายการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ควร

นำผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



5 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

 2. ผูบริหารสถานศึกษา ควรสงเสริมใหบุคลากรทุกฝายและชุมชนมีสวนรวมในการประเมินผลการใชหลักสูตร

เปนระยะ ๆ 

 3. ผูบริหารสถานศึกษา ควรกำกับ ติดตามใหนำผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรอยาง

ตอเน่ือง 

 4. ผูบริหารสถานศึกษา ควรสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยมีการประเมินที่หลากหลาย และตอเนื่องและ

เนนการประเมินตามสภาพจริง 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอ ป 

 1. ควรศึกษาความสัมพันธภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กับความสำเร็จในการบริหารโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

 2. ควรศึกษาสภาพปญหาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

 3. ควรศึกษาเชิงลึกถึงความตองการผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนำทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณลกัษณะท่ี

พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำแนกตามเพศ และ

ประสบการณในการปฏิบัติงาน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก กลุมตัวอยางในการวิจัยเปน 

ครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำนวน 285 คน เครื่องมือท่ีใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอย

ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบคาทีแบบขอมูลเปนอิสระตอกัน และการ

วิเคราะหความแปรปรวน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ครูมีความคิดเหน็ตอคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการให

คะแนนอยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายดาน เรียงลำดับคาเฉลี ่ยของคะแนนความคิดเห็นจากมากไปนอยไดแก 

คุณลักษณะที่พึงประสงคดานบุคลิกภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงคดานความรูทางวิชาการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ดานความเปนผูนำ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ของครู พบวา 

ครูชายกับครูหญิงมีความคิดเห็นไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน และครูที่มีประสบการณการทำงานแตกตางกัน 

มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน 

คำสำคัญ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค, ผูบริหารสถานศึกษา 

 

 

 e o ec ives o  is rese rc  were  1) s  e c ers  opi io  o  e desirable characteristics 

of the school administrators under p o  Pri r  c io l ervice re  2   2) co p re 

teachers' opinion on the desirable char c eris ics o  e sc ool i is r ors er p o  Pri r  

c io l ervice re  2. is rese rc  w s  s rve  rese rc . e s ple were 285 school teachers 

er p o  Pri r  c io l ervice re . cl ssi ie   e er  wor i  e perie ce. e 

s ple co sis e  o  e c ers i  sc ools er p o  Pri r  c io l ervice re  3, o ll  

285 people, e i s r e  se  or  collection was a five rating scale questionnaire. The statistics 

se  i  is s  were  perce e, e , s r  evi io   po esis es i  si  i epe e  

t-test and analysis of variance 
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e rese rc  res l s were s ollows  1) e c ers  opi io  on the desirable characteristics of the 

sc ool i is r ors er p o  Pri r  c io l ervice re  2 were  i  level i  over ll 

 e c  spec s   2) e res l s o  po esis es i  s owe   le  e le e c ers  o 

difference in opinion on the desirable characteristics of the school administrators both overall and each 

spec s. e c ers wi  i ere  wor  e perie ces  o i ere ce i  opi io  o  e esir le 

characteristics of the school administrators both overall and each aspects. 

 esir le r c eris ics, c ool i is r ors 

 

บทนำ 

การปฏิรูปการศึกษามุงใหเกิดคุณภาพท้ังในดานผลผลิต กระบวนการจัดการ และปจจัยตาง ๆ โดยมุงหวังใหการ

จัดการศึกษาพัฒนา ทั้งระบบ ( ole c ool ppro c  ) บุคคลที่มีความสำคัญอยางยิ ่งที ่จะทำใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวไดก็คือ ผู บริหารสถานศึกษา เพราะตองเปนผู นำและผูประสานความรวมมือจากทุกฝายที ่มี

ความสามารถทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนการสอน และการเรียนรู รวมท้ังประสานสัมพันธระดมและจัดสรร

ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับในยุคของการเปลี่ยนแปลงควรใหความสำคัญกับความเปนมืออาชีพและสามารถ

พัฒนาตนเอง ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งในดานสวนตัวและสวนวิชาชีพ ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารคือบุคคลสำคัญท่ี 

บุคลากรในหนวยงานและสังคมภายนอกคาดหวังวา ผูบริหารคือผูนำที่สามารถจะนำองคกรไปสูความสำเร็จไดอยางมี

ประสิทธิภาพชวยใหองคกรเติบโตกาวดวยดี เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงตองอาศัยผูนำท่ีมีความสามารถ ซึ่งจะ

นำองคกรใหประสพความสำเร็จในการดำเนินงาน ไมวาองคกรนั้นจะเปนของภาครัฐหรือเอกชน และไมวาอยูในระดับใด 

ผูนำสวนใหญลวนมีความสำคัญอยางมากตอการพัฒนาและการดำเนินงานขององคกร เพราะจะทำใหทุกสวนในองคกร

สามารถขับเคลื่อนไปในทางท่ีองคกรตองการ และบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

ปจจัยสำคัญในการเสริมสรางการเรียนรูในโรงเรียน คือ ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และการมีสวน

รวมดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปในการศึกษาจึงตองมีศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการ ซึ่งเปนคุณลักษณะท่ี

สำคัญที่จะทำใหการบริหารจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เมื่อกลาวถึงคุณลักษณะของนักบริหารดูเหมือนจะมี 

การกลาวไวมากมาย ซึ่งผลจากการศึกษาและวิจัยของนักวิชาการซึ่งมีทั้งของไทยและตางประเทศ ดังที่ บุรัญชัย จงกลนี 

(ม.ป .ป.  11-12) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของนักบริหารที่ดีวาควรมีลักษณะดังตอไปนี้คือเฉลียวฉลาดแตไมอวดฉลาด มี

ความสามารถรอบดาน มีพลังผลักดันภายใน ใหกระตือรือรนอยูเสมอ ทำตนใหเปนที่เชื่อถือ กลาหาญทั้งกายและใจ มี

ความคิดริเริ่ม รูจักวิธีสงเสริม และบำรุงขวัญผูใตบังคับบัญชา การเสียสละปราศจากการเห็นแกตัว มีความยุติธรรมวางตัวดี 

กระตุนใหผูนอยมีความภูมิใจในงานของตน ใหเกียรติในผลงานท่ีผูนอยไดปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางเปนทีม ใหทำงานแทนกัน

ไดใชผูใตบังคับบัญชาใหเหมาะสมกับความสามารถ และมีการพัฒนาฝมือผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 

ผูบริหารหรือผูนำจะตองมีคุณสมบัติเหมาะสม มีพฤติกรรมในการนำที่ถูกตอง เหมาะสม เพราะความสำเร็จของ

งานทุกดานขององคการข้ึนอยูกับผูบริหารหรือผูนำ ซึ่งจะวินิจฉัยสั่งการหรือตัดสินใจแกปญหา เพ่ือใหงานเกิดประสิทธิภาพ 

ซึ ่งคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร หรือผู นำนั้น ควรที่จะประกอบดวยเรื ่องที ่สำคัญ ไดแก คุณลักษณะดาน

บุคลิกภาพ คุณลักษณะดานความเปนผูนำ คุณลักษณะดานความรูทางวิชาการ และ คุณลักษณะดานความสามารถในการ

บริหาร 

แตจากสภาพปจจุบันยังพบลักษณะพฤติกรรมอันไมพึงประสงคของผูนำ ซึ่ง ชะลอ ธรรมศิริ (ม.ป.ป.) กลาวไว

อยางนาสนใจวาผูนำที่ไมดีโดยทั่ว ๆ ไปนั้น จะมีลักษณะอยางนี้ คือ ไมไวใจลูกนอง คำสั่งคลุมเครือ ความไมแนนอน การ
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มองขามความสามารถของลูกนอง เลือกที่รักมักที่ชัง หัวเกาเกินไป การใชสิทธิพิเศษในทางที่ผิด ที่ทำใหระบบแหงการ

พัฒนาและการคาดหวังในองคกร ระบบงานลมเหลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบราชการ ซึ่งผูนำในระบบดังกลาว นับวา

เปนเง่ือนไขท่ีจำเปนท่ีขาดไมได แมวาระบบราชการจะมีระเบียบวินัยท่ีเครงครัดมากเพียงใดก็ตาม เพราะระบบราชการถือ

วา ผูนำองคกรเปนเสมือนอำนาจการตัดสินใจที่แทจริง บางครั้งเราจะพบเห็นผูนำในระบบนี้ มีหนาที่เพียงการสั่งการและ

วินิจฉัยโดยใชระเบียบ กฎหมายเปนเกราะสำหรบัการทำงานเทาน้ัน ความพิการทางพฤติกรรมของผูนำในระบบราชการ จึง

ปรากฎใหเห็นมากกวาหนวยงานอ่ืน ๆ เพราะผูนำในระบบน้ีเปนระบบเกาสุด ท่ียังเปนระบบการปกครองของสังคมท่ี กำลัง

พัฒนาการยึดมั่นอยูกับระเบียบวินัยที่เพียรใช เพื่อพยุงฐานะตนเองยังเดนชัดมาก ดังนั้นบุคคลที่ไตเตาขึ้นมาเปนผูนำใน

ระบบน้ีจะมีความมั่นคงมาก เพราะถูกอุปถัมภโดยเง่ือนไขของกฎหมายจนทำใหบางคนอาจหลงลืมสถานภาพท่ีแทจริงของ

ตนเองไป เห็นหัวโขนสำคัญกวาหัวของผูใตบังคับบัญชาที่เปนเสมือนมือเทา ในกรสรางงานใหกับองคกรของตน (ภาวิดา 

ธาราศรีสุทธิ, 2556  222) 

ดังน้ัน ผูนำ ผูบริหาร หรือหัวหนางาน ไมวาหนวยงานเล็กหรือหนวยงานใหญ หนวยงานราชการหรือเอกชนก็ตาม 

ยอมมีบทบาทที่เปนผลตอการสำเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเปนอยางยิ่ง บางครั้งการจัดองคการ แมจะไมเรียบรอย

ถูกตองอยูบางก็อาจไดรับผลงานสูงได หากผูบริหารมีคุณลักษณะที่ดี แตถาคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมในการนำของ

ผูบริหารไมดี แมการจัดองคการถูกตอง หรือดีเพียงใดก็ตาม ผลงานท่ีเกิดข้ึนของหนวยงานน้ัน ๆ ยอมสมบูรณไดยาก 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือจะ

นำผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปเปนขอมูลในการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการ

บริหารจัดการอยางสูงสุดตอไป 

 

วัตถปุระสงคการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำแนกตามเพศ และประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 

สมมติ านของการวิจัย 

 1. ครูชายและครูหญิงมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 แตกตาง 

 2. ครูที ่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผู บริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 แตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1  ขอบเขตดานประ ากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ไดแกครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนรวม 11  แหง และมีครูจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,013 คน กำหนด

จำนวนกลุมตัวอยาง 285 คน 

  ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรท่ีศึกษา 

2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2 จำแนกตาม เพศ และประสบการณในการปฏิบัติงาน 
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2.2 ตัวแปรตาม ได แก ความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ใน 4 ดาน คือ คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ คุณลักษณะดานความ

เปนผูนำ คุณลักษณะ ดานความรูทางวิชาการ และคุณลักษณะดานความสามารถในการบริหาร 

  ขอบเขตดานระยะเวลา ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563 

 

ตัวแปรท่ี  นการวิจัย 

 1  ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 

เขต 2 จำแนก ตาม เพศ และประสบการณในการปฏิบัติงาน 

  ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของครูที ่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ใน 4 ดาน คือ คุณลักษณะดานบุคลิกภาพคุณลักษณะดานความ

เปนผูนำ คุณลักษณะดานความรูทางวิชาการ และคุณลักษณะดานความสามารถในการบริหาร 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 กรอบแนวคิดท่ีศึกษา ไดแก คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ใน 4 ดาน (สัมมา รธนิธย 2556 3; กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) คือ 

 1. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ 

 2. คุณลักษณะดานความเปนผูนำ 

 3. คุณลักษณะดานความรูทางวิชาการ และ 

 4. คุณลักษณะดานความสามารถในการบริหาร 

 

ประ ย นท่ีคาดวาจะ ดรับ 

 1. เพื ่อเปนขอมูลในการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการบริหารจัดการอยางสูงสุดตอไป 

 2. เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผนพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 3. เพื ่อเปนขอมูลในการปรับปรุง พัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 

การดำเนินการวิจัย 

 ประ ากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 

เขต 2 ปการศึกษา 2563 มีจำนวนโรงเรียนสังกัด 11  โรงเรียน ซึ่งมีครูจำนวนรวมท้ังสิ้น 1,013 คน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครัง้น้ี ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

 เคร่ืองมือท่ี  นการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย  

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทำงาน และ

ตำแหนงหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 
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 ตอนท่ี  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (R i  c le) ซึ่งจะเปนคำถามเก่ียวกับภาวะผูนำของ

ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร ตามแนวคิดของเบล็คและมูตัน 

( l e  o o , 1 82 อางอิงในสัมมา รธนิธย, 2556  3) ซึ่งประกอบดวยขอคำถามที่แยกตามตัวแปร ดังนี้ 1) 

ภาวะผูนำแบบมุงตน 2) พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ปการศึกษา 2563 ที่สุมมาเปนตัวอยาง กำหนดขนาด

ตัวอยางโดยใชตารางเครซี่และมอแกน( re cie  or , 1 70) ท่ี ประชากรจำนวน 1,013 คน อานคาจำนวนตัวอยาง

จากตาราง ไดจำนวนตัวอยาง 285 คน และทำการสุมตัวอยางโดยวิธีแบงชั้นภูมิ (Stratified R o  pli ) ให

ขนาดของโรงเรียนเปนชั้นภูมิในการแบง ในที่นี้มี 3 ชั้นภูมิ ตามขนาดโรงเรียนคือ 1) โรงเรียนขนาดเล็ก 2) โรงเรียนขนาด

กลาง และ 3) โรงเรียนขนาดใหญ (ไมมีโรงเรียนขนาดใหญพิเศษในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2) 

จำนวนโรงเรียนและจำนวนครูในโรงเรียนแตละช้ันภูม ิ

 ตอนท่ี  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ เปนแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยมีการพัฒนาขอคำถามมา

จากแบบสอบถามของเรวดี ซอนเพชร (2556  214-224) ประกอบดวยขอคำถามท่ีจำแนกตามตัวแปร 

 แบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 น้ันเปนแบบสอบถามประเภทจัดลำดับคุณภาพ 5 ระดับ ของ i er  c le 

โดยกำหนดความหมาย ดังน้ี 

 การสรางเคร่ืองมือและการพั นาเคร่ืองวิจัย 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมอืนั้น ผูวิจัยไดการสรางและพัฒนาเครื่องมือโดยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย

ตาง ๆ ทำการสรางเครื ่องมือ และตรวจสอบความสมบูรณ กอนนำไปใหผู เชี ่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 

( o e  v li i ) พิจารณาสำนวนภาษาตลอดจนใหขอเสนอแนะในการแกไขเครื ่องมือวิจัยอีกครั ้งหนึ่ง หลังจาก

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 3 ทานแลวไดคาความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 - 1.00 ผูวิจัยจึงนำ

แบบสอบถามท่ี ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญและปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางครั้งน้ี แต

มีคุณลักษณะที่เหมือนกับกลุมตัวอยาง คือ ครู จำนวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ 

อัลฟาของครอนบาค ( lp  oe icie  ro c ) 

 สถิติท่ี  นการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน เพ่ือใหรูจักลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง และพรรณนา 

 ระดับตัวแปรแตละตัวในกรอบแนวคิดการวิจัยที่พัฒนาขึ้น โดยใชสถิติพรรณนาหาคาความถี่ ( re e c ) คา

รอยละ (Pere e) คาเฉลี่ย (X ) และคาสวนเบียงเบนมาตรฐาน ( . .) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป มีการใช

สถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม นำมาแจกแจงความถ่ี 

( re e cies) แลวนำมาคำนวณหาคารอยละ (Perce e) 

 การวิเคราะหขอมูล 

 กลุมตัวอยางเปนเพศชาย 80 คน คิดเปนรอยละ 28.20 เปนเพศหญิง 205 คน คิดเปนรอยละ 71.80 สวน

ประสบการณในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางครูท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานนอยกวา 10 ป มีจำนวน 50 คน คิดเปน

รอยละ 17.50 ครูที่มีประสบการณระหวาง 10 - 20 ป จำนวน 66 คน คิดเปนรอยละ 23.30 และครูที่มีประสบการณ

มากกวา 20 ป จำนวน 16  คน คิดเปนรอยละ 5 .20 ตามลำดับ 

 ครูมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 4.31) 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงตามลำดับ 3 ลำดับแรก ไดแก คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ (X  4.44) คุณลักษณะ

ดานความรูทางวิชาการ (X = 4.33) และ คุณลักษณะดานความเปนผูนำ (X = 4.30) 

 คร ูม ีความค ิดเห ็น ท่ีม ีต อค ุณล ักษณะของผ ู บร ิหารสถานศ ึกษา ด านบ ุคล ิกภาพโดยภาพรวมอยู 

ในระดับมาก (X  4.44) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามลำดับ 3 ลำดับแรก ไดแก การแตงกายสะอาด เรียบรอย
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เหมาะสมกับกาลเทศะ (X  4.65) มีมนุษยสัมพันธ ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจบริการ (X  4.50) และมีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง กลาแสดงออก กลาหาญ กลาคิด กลาทำ กลาตัดสินใจ (X  4.48) 

 

ผลการวิจัย 

 1. ครูมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการใหคะแนนอยูใน

ระดับมากท้ังโดยรวมและรายดาน เรียงลำดับคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นจากมากไปนอย  

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ของครู พบวา ครูชาย

กับครูหญิง มีความคิดเห็นไมแตกตางกันท้ังในภาพรวม และรายดาน และครูท่ีมีประสบการณการทำงานแตกตางกันมีความ

คิดเห็นตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน 

 

อภิปรายผล 

 1. ครูมีความคิดเห็นท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถนศึกษาดานบุคลิกภาพ โดยภาพรวมมีการให

คะแนนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงตามลำดับ 3 ลำดับแรก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีการแตงกาย

สะอาด เรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ มีมนุษยสัมพันธ ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจบริการ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลา

แสดงออก กลาหาญ กลาคิด กลาทำ กลาตัดสินใจ ตามรายละเอียดดังน้ี 

1.1 ครูมีความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานความเปนผูนำ โดยภาพรวมมีการใหคะแนนอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ เรียงตามลำดับ 3 ลำดับแรก ไดแก มีความซื่อสัตย ยุติธรรม เมตาธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางและมเีจตคติที่ดีตอ

วิชาชีพ รับผิดชอบตอหนาท่ีและการกระทำของตน และมีความฉลาดไหวพริบสามารถแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ได

ดี 

1.2 ครูมีความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานความรูทางวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียง

ตามลำดับ 3 ลำดับแรก ไดแก มีความรูและคุณวุฒิดานการศึกษาตรงตามคุณสมบัตท่ีิกำหนดในกฎหมายวิชาชีพมีความเปน

ผูนำทางวิชาการและวิชาชีพ และมีทักษะในการแสวงหาความรู ขอมูลตาง ๆ และเรียนรูตลอดชีวิต ใฝเรียนรู มุงพัฒนา

ตนเองทางวิชาการอยูเสมอ และสามารถบูรณาการความรูมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

1.3 ครูมีความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานความสามารถในการบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงตาม ลำดับ 3 ลำดับแรก ไดแก มีการบริหารงานแบบมีสวนรวม ใชแผนกลยุทธ

ในการบริหารสถานศึกษา และมีการสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองและพัฒนางาน และประสานความรวมมือ

จากทุกฝายเพ่ือพัฒนางาน 

 2. ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่ พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 3. ครูที ่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผู บริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 4. ผลการศึกษา ดานบุคลิกภาพในภาพรวมอยู ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏ เชนนี้ อาจเปนเพราะวา 

บุคลิกภาพเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคพ้ืนฐานของบุคคลท่ีช้ีถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคประจำตัวท่ีสำคัญท่ีจะนำไปสูการ
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พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคดานอื่น ๆ ผูบริหารสถานศึกษาตองมีการปรับปรุงทางดานบุคลิกภาพ ตองมีสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตดี ยิ้มแยมแจมใสอารมณดี มีมารยาทในสังคม แตงกาย เรียบรอย มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีปฏิภาณไหวพริบ 

 5. ผลการศึกษา ดานความเปนผูนำ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการวจิัยปรากฏเชนนี้ อาจเปนเพราะวาจาก

ขาราชการครูเห็นวา หนวยงาน หรือองคการจำเปนตองมีผูนำ หรือหัวหนา เพื่อนำการทำงาน เปนผูเชื่อมประสานงาน ผู

ตัดสินใจตลอดจนการควบคุมหรือจัดการใหการดำเนินงานขององคการ บรรลุวัตถุประสงคผูบริหารตองเปนผูนำการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อเขาสูยุคปฏิรูปการศึกษา มีวิสัยทัศนชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน มอบหมายงานตรงตามความสามารถ 

จูงใจผูรวมงาน พัฒนาทีมงานอยูเสมอ ตัดสินใจอยางมีขอมูล เปนผูมีบารมีประสานงานไดดี 

 6. ผลการศึกษาพบวา ดานความรูทางวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ อาจเปน

เพราะวา ผู บริหารสถานศึกษาที่จะเขาสู ตำแหนงนั ้นจะตองผานการสอบคัดเลือกโดยการสอบขอเขียนและประเมิน

คุณลักษณะที่พึงประสงคของบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงจะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหาร

สถานศึกษาตามเกณฑ จึงทำใหมีความรูและความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูบริหารและสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของตนเองใหเหมาะสมกับตำแหนง 

ท่ีดำรงอยูได ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพ เหตุผลสำคัญคือ ในยุคปฏิรูปการศึกษาท่ี

มีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวดท่ี 7 มาตราท่ี 53 วรรค 2 

ระบุวา ใหบุคลากรทางการศึกษา ผู บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นทั ้งของรัฐ และเอกชนตองมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายกำหนด ดังนั้นผูบริหารจะตองพัฒนาตนเองดานวิชาชีพใหมีคุณภาพ เพื่อใหไดมา

ซึ่งใบอนุญาตประกอบ 

 7. ผลการศึกษาดานความสามารถในการบริหาร ในภาพรวมอยูในระดับมากผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ อาจเปน

เพราะวาผูบริหารสถานศึกษามีหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีหนักยิ่งกวาบุคคลท่ัวไปผูบริหาร 

สถานศึกษาจึงจำเปน ตองเปนผูท่ีมีความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองสามารถควบคุมงาน และผูใตบังคับบัญชาได

ตองมีความสามารถในการถายทอดงาน และทักษะท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพได ผูบริหารสถานศึกษาเปน

ผูที ่จะตองดูแลบริหารจัดการทั้งหมดภายในสถานศึกษาอีกทั้งยังตองคอยปกครองครูใหปฏิบัติงานดวยความถูกตอง

เรียบรอย ฉะนั้นการที่จะเปนผูนำของบุคลากรทางการศึกษา เหลานี้ไดนั้น จึงควรตองมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในดาน

ทักษะอันเปนความสามารถที่ผานกระบวนการของความรู จนกระทั่งกลายเปนความชำนาญที่จะสามารถวิเคราะหปญหา

และแกปญหาได มีเทคนิคการจัดระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งสอดคลองกับ วันชัย สุตรีศาสตร และคณะ (2554) ท่ี

ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 พบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความ

ความสามารถในการบริหาร อยูในระดับทรรศนะนักบริหารมืออาชีพวาควรจะมีการประสานสิบทิศ นักบริหารมืออาชีพ

จำตองเปนตองเปนบุคคลที่สามารถประสานงานกับ หนวยงาน หรือบุคคลตาง ๆ ไดเปนอยางดี สามารถไกลเกลี่ยขอกรณี

พิพาทได และสามารถขจัดปดเปาปญหาตาง ๆ ในหนวยงานได 

 8. ครูท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะท่ี พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ อาจเปนเพราะวา 

ครูท่ีตอบแบบสอบถามเปนขาราชการครู ท่ีมีภารกิจงานท่ีเปนผูใหการศึกษากับนักเรียนในโรงเรียนท่ีมีบริบทดานแวดลอม

ตาง ๆ คลาย ๆ กัน และผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญเปนบุคคลท่ีมีภูมิลำเนาอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงกันสงผลใหครูท้ังเพศชาย

และเพศหญิงมีแนวคิดท่ีคลายคลึง 

 . ครูที ่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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ผลการวิจัยปรากฏเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากขาราชการครูไดรับการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ เชน การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 

การไดรับขอมูลขาวสารเทคโนโลยี การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การไดรับการนิเทศ ฉะน้ันจึงทำใหครูผูสอนมีความรู

ความเขาใจในคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีพึงประสงคของผูบริหารอยูในระดับใกลเคียง 
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บทคัดยอ 

 การเปรียบเทียบวิจัยครั้งน้ีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 และ (2) เพ่ือ

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐานตอการจัดการศกึษาของโรงเรียนขนาดเลก็ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 จำแนกตาม ระดับการศึกษา อาชีพ และอาย ุ

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากร คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 รวมทั้งหมดจำนวน 1,314 คน กลุมตัวอยาง คือ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

มหาสารคาม เขต 1 จำนวน 2 7 คน ซึ่งกำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie and 

or ) โดยการสุมอยางงาย ( i ple R o  pli ) วิธีดำเนินการวิจัยมี 6 ขั้น ไดแก (1) ประชากรและกลุม

ตัวอยาง (2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (3) การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (4) การเก็บรวบรวมขอมูล (5) การวิเคราะห

ขอมูล และ (6) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามชนิดมาตราสวน

ประมาณคา (R i  c le) 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Perce e) คาเฉลี่ย ( e ) คา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( r  evi io ) และ t – es  ( epe e )  

 ผลการวิจัย พบวา (1) ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานของของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี

มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการบริหารงาน

บุคคล ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารงานวิชาการ (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการ

บริหารงานของของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามประสบการณและระดับการเปรียบเทียบ โดยรวมไมแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.5 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

 

 The objectives of this research were: (1) To study the satisfaction of the basic education 

co i ees ow r s e c io l i is r io   s ll sc ools er e s r  Pri r  
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c io l ervice re  ice 1  (2) co p re e s is c io  o  e sic education committees 

ow r s e c io l i is r io   s ll sc ools er e s r  Pri r  c io l ervice 

re  ice 1  w ic  cl ssi ie   e er, occupation and educational level. 

 Research methodology was descriptive research. The pop l io , o li  1,314 e c ers, 

i cl e  2 8 co i ees ples, o li  r o i e   r i ie  R o  pli . Rese rc  

proce re co sis e  o  6 s eps  (1) pop l io   s ple (2) rese rc  i s r e  (3) co s r c io  o  

rese rc  i s r e  (4)  collec io  (5)  l sis  (6) is ics se  or  l sis. e 

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

l sis were perce e, ri e ic e , s r  evi io , -tes  ( epe e )  -test.  

 or i i s  (1) e s  the satisfaction of the basic education committees towards 

e c io l i is r io   s ll sc ools er e s r  Pri r  c io l ervice re  

ice 1,  e over ll  ll spec s were  e i es  level. (2) o p re e s is c io  of the basic 

e c io  co i ees ow r s e c io l i is r io   s ll sc ools er e s r  

Pri r  c io l ervice re  ice 1, cl ssi ie   occ p io   e c io l level. e over ll 

and in all aspects level were not different and classified by gender level overall and in all aspects level 

were  s is ic ll  si i ic  i ere   .01. 

 s is c io , e c io l i is r io   s ll sc ools 

 

บทนำ 

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

คนไทยทุกชวงวัย เปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมี

สุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุน เปนคนเกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

รวมถึงมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถงึทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มคีณุภาพ 

ผู ดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ ่งพาตนเองได (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560  15) 

 รัฐบาลไดใหความสำคัญของการเปรียบเทียบ จึงไดตราพระราชบัญญัติการเปรียบเทียบแหงชาติ เพื่อใหการ

จัดการเปรียบเทียบเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม 

และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขโดยยึดหลักการจัดการเปรียบเทียบ 3 ประการ คือ 

เปนการเปรียบเทียบตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการเปรียบเทียบและ พัฒนาสาระ

กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง มีการกระจายอำนาจไปสูเขตพื้นที่การเปรียบเทียบ สถานการเปรียบเทยีบและ

องคการปกครองสวนทองถ่ิน (กระทรวงการเปรียบเทียบธิการ, 2542  23) ภารกิจอีกสวนหน่ึงของสถานการเปรียบเทียบท่ี

พระราชบัญญัติการเปรียบเทียบแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกำหนดใหกระทรวงการ

เปรียบเทียบธิการกระจายอำนาจจัดการเปรียบเทียบใหสถานการเปรยีบเทียบมีอิสระ คลองตัว รวดเร็ว แบงงานออกเปน 4 

งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารท่ัวไป โดยมีงานวิชาการเปนหัวใจสำคัญ เน่ืองจากงาน

วิชาการเก่ียวของกับการจัดประสบการณการเรียนรูปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของ

หลัก สูตรอยางมีประสิทธิภาพของการบริหารการดำเนินงานของสถานการเปรียบเทียบขึ้นอยูกับผูอำนวยการสถานการ

เปรียบเทียบ ซึ่งเปนผูนำในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะดานวิชาการผลผลิตท่ีไดคือคุณภาพของผูเรียน ดังน้ัน ความสำเร็จ
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หรือการลมเหลวของการพัฒนาคุณภาพการเปรียบเทียบจึงอยูท่ีการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานการเปรียบเทียบเปน

สำคัญ (สุรศักดิ์ ทิพยสุบรรณ, 254  2) 

 การพัฒนาการเปรียบเทียบจึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่ตองสรางขวัญและกำลังใจใหแกครูและบุคลากรทางการ

เปรียบเทียบ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีความรูสึกที ่ดีตองานและสภาพแวดลอมของงาน ตลอดทั้งมีความรูสึกที่ดีตอ

ผูบริหารสถานการเปรียบเทียบ การสรางขวัญและกำลังใจที่ดีใหแกครูและบุลากรทางการเปรียบเทียบ โดยอาศัยทฤษฎี

ความตองการของมนุษยของมาสโลว Maslow (1 54  370-3 6) เสนอไว คือ มนุษยมีความตองการ 5 ขั้น คือ ความ

ตองการทางกายภาพ ความตองการความปลอดภัย ความตองการทางสังคม ความตองการการยอมรับ และตองการสำเร็จ

สมหวัง ขวัญเปนความรูสึกของบุคลากรท่ีมีตอสภาพแวดลอม การทำงาน และเพ่ือนรวมงาน ถาครูและบุคลากรมีขวัญท่ีดีก็

จะเกิดความรวมมือในการทำงาน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารสถานการเปรียบเทียบที่จะตองหมั่นตรวจสอบหรือวัดขวัญ

กำลังใจของครูและบุคลากรอยูเปนระยะ เพื่อจะไดจัดสภาพแวดลอมเกี่ยวกับงานและสังคมใหเอื้อตอการเกิดขวัญกำลังใจ

ของครูและบุคลากร อันจะสงผลตอความรวมมือรวมใจในการทำงานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1   

  2. เพื ่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 จำแนกตาม ระดับการศึกษา 

อาชีพ และอาย ุ

 

คำถามการวิจัย 

 1. ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 อยูในระดับใด 

2. ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 จำแนกตาม ระดับการศึกษา อาชีพ และอายุ แตกตางกัน

หรือไม 

 

กรอบแนวคิด นการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดเสนอกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังน้ี 

 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเลก็ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ท้ัง 4 ดาน  ไดแก 

1. ดานวิชาการ    2. ดานงบประมาณ 

3. ดานการบริหารงานบุคคล  4. ดานการบริหารท่ัวไป  

ตัวแปรอิสระ 

ขอมูลพ้ืนฐานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. ระดับการศึกษา 

2. อาชีพ 

3. อาย ุ
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ขอบเขตการวิจัย 

  1. ขอบเขตดานประชากร 

   1.1 ประชากร คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 รวมท้ังหมดจำนวน 1,314 คน  

  1.2 กลุมตัวอยาง คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 จำนวน 2 7 คน ซึ่งกำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครจซีและ

มอรแกน ( re cie  or ) โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  

2. ขอบเขตดานเน้ือหา 

 การวิจัยครั ้งนี ้เปนการวิจัยเกี ่ยวกับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยศึกษาความพึง

พอใจตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งตามมาตรา 3  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให 

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา ใน 4 ดานคือ 

2.1 ดานวิชาการ 

2.2 ดานงบประมาณ 

2.3 ดานการบริหารงานบุคคล 

2.4 ดานการบริหารท่ัวไป 

  

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีมุงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีตอการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผูวิจัยไดดำเนินการตามลำดับ

หัวขอ ดังตอไปน้ี 

 ประ ากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการเปรียบเทียบครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปการเปรียบเทียบ 2563 จำนวน  

โรงเรียน ซึ่งมีครูผูสอนท้ังหมด จำนวน 130 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการเปรียบเทียบครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปการเปรียบเทียบ 2562 

จำนวน 7 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครจซี และมอรแกน Krejcie & Morgan; (อางถึงใน ประสิทธ์ิ 

สุวรรณรักษ, 2542  148-14 ) และทำการสุมแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 

 เคร่ืองมือท่ี  นการเกบรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการเปรียบเทียบ เปนแบบสอบถามที่ผูการเปรียบเทียบไดปรับปรุง

จากเอกสารงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนโดยจำแนกออกเปน 4 ดาน มีจำนวน 40 ขอ 

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (R i  c le) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท ( i er ) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

 การสรางเคร่ืองมือท่ี  นการเกบรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและสอดคลองกับปญหาของการวิจัยผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือใหมีคุณภาพ 

โดยมีข้ันตอนในการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี  



10  วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

 1. การเปรียบเทียบเอกสารหลักการทฤษฎีจากตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน

เพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือการวิจัย  

 2. การเปรียบเทียบวิธีการสรางเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามท่ีมีมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

 3. เขียนแบบสอบถามฉบับรางตามโครงสรางของเนื้อหาตามขอบขายการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนโดย

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

นอยท่ีสุด  

 4. เขียนแบบสอบถามฉบับรางตามโครงสรางของเนื้อหา ครอบคลุมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน โดย

ผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือจาก ประชา สำโรงลุน มี 4 ดาน จำนวน 40 ขอ  

 5. นำเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามฉบับรางท่ีมีขอคำถามของตอนท่ี 2 การบริหารงาน 4 ดาน จำนวน 40 ขอและ 

ขอคำถามท้ังสิ้น 40 ขอ เสนอใหผูเช่ียวชาญ 3 คนพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา ( o e  v li i ) ความ

เที่ยงตรงของขอความถามแตละขอใชคาดัชนีความสอดคลอง ( e  o  e  ec ive o r e ce) โดยพิจารณา

เลือกขอคำถามท่ีมี IOC ตั้งแต 0.5 ถึง 1.0  

 6. นำเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามฉบับรางที่ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลวมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผู

เชียวชาญและนำเสนอตอกรรมการควบคุมสารนิพนธเพ่ือปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ  

 7. นำเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามฉบับรางที่ปรับปรุแกไขแลวไปทดลองใช ( r  o ) กับกลุมประชากรที่ไมใช

กลุมตัวอยางคือโรงเรียนวัดกลางบางแกว จำนวน 30 ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reli ili ) ของเครื่องมือแบบมาตรสวน

ประมาณคำตามวิธีของCronbach (1 70) เพ่ือหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( lp  oe icie ) ท่ีมีคามากกวา หรือ เทากับ 

0.7 และ 8. แบบสอบถามที่ผานการหาคาความเชื่อมั่นแลวเปนแบบสอบถามฉบับจริงนำไปจัดพิมพเพื่อใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 การเกบรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจกคณะการเปรียบเทียบศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพ่ือขอความรวมมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ผูวิจัยนำหนังสือจากคณะการเปรียบเทยีบศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การ

เปรียบเทียบประถมการเปรียบเทียบกาญจนบุรี เขต 3 ขออนุญาตผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการเปรียบเทียบประถม

การเปรียบเทียบนครปฐมเขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและขอความรวมมือจากผูอำนวยการ

โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง การวิจัยในการตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล การดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยสงและรับแบบสอบถามดวยตนเอง  

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งประกอบดวย อายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 2 8 คน จำแนกตามอายุ 

ไดเปน อายุไมเกิน 30 ป จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.01 อายุ 31 - 40 ป จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 7.38 อายุ 41 

– 50 ป จำนวน 81 คน คิดเปนรอยละ 27.18 อายุ 51 – 60 ป จำนวน 115 คน คิดเปนรอยละ 38.5  และอายุมากกวา 

60 ป จำนวน 74 คน คิดเปนรอยละ 24.83 จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด ไดเปน จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

จำนวน 3  คน คิดเปนรอยละ 13.0  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 5  คน คิดเปนรอยละ 1 .80 จบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเทา จำนวน 108 คน คิดเปนรอยละ 36.24 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา

หรือเทียบเทา จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 4.36 และจบการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป จำนวน 

7  คน คิดเปนรอยละ 26.51 จำแนกตามอาชีพ ไดเปน อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 83 คน คิดเปนรอย
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ละ 27.85 อาชีพลูกจางเอกชน จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 8.72 อาชีพกิจการสวนตัว จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 

15.44 อาชีพเกษตรกร จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 31.21 และอาชีพอ่ืน ๆ จำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 16.78  

  2. วิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมตีอ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 ประกอบดวย

ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 2 8 คน มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.55, S   0.6 ) 

และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการบริหารทั่วไป มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.6 , S  0.62) รองลงไปคือดานการ

บร ิ ห า ร ง านบ ุ คคล  ( X = 4.56, S  0.73)  ด  า น ว ิ ช า ก า ร  ( X  4.51, S  0.86)  แล ะด  า น งบประม าณ  

(X = 4.41, S   0.75) ตามลำดับ 

  3. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตาม อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาสถิติ F (F- es ) ท่ี

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบวา 

  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทยีบตามอายุของผูตอบแบบสอบถามมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ (คา 

  3.38  i .  .010) และเมื่อเปรียบเทียบตามระดับอายุแยกรายคูพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุมที่มี

อายุ 51 – 60 ป กับกลุมท่ีมีอายุมากกวา 60 ป มีระดับความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญ 

  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม ไมมีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญ (คา   18. 86 i .  .000) 

  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก เปรียบเทียบตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

(คา   15.6 3 i .  .000) 

 

อภิปรายผล 

  จากการศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาด

เล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 ในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการ

บริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป มีประเด็นท่ีผูวิจัยไดนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

  1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งประกอบดวย อายุ 

ระดับการศึกษา และอาชีพ เมื่อจำแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม พบวาชวงอายุที่มีความถี่มากที่สุดคือ อายุ 51 – 

60 ป (รอยละ 38.5 ) รองลงมาคืออายุ 41 – 50 ป (รอยละ 27.18) ทั้งนี้อาจเกิดจากประธานคณะกรรมการสถานศกึษา 

ผูอำนวยการสถานศึกษา ผูแทนครู ผูทรงคุณวุฒิ โดยสวนใหญจะมีอายุอยูในชวงดังกลาวน้ี และชวงอายุที่มีความถี่นอย

ที่สุดคืออายุไมเกิน 30 ป (รอยละ 2.01) อาจเกิดจากผูที่มีอายุในชวงนี้ยังขาดความรู ประสบการณ ไมมีผลงานเปนท่ี

ยอมรับของคนอื่น ๆ ในแตละกลุม จึงไมไดรับคัดเลือกมาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมากนัก 

เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบวาระดับการศึกษาท่ีมีความถ่ีสูงสุดคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

(รอยละ 36.24) รองลงมาคือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป (รอยละ 26.51) และระดับการศึกษาที่มีความถี่นอย
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ที่สุดคือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา (รอยละ 4.36) เมื่อจำแนกตามอาชีพพบวาอาชีพที่มีความถี่สูงที่สุดคืออาชีพ

เกษตรกร (รอยละ 31.21) อาจเกิดจากการที่คนในชุมชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร รองลงมาคืออาชีพรับราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 27.85) อาจเกิดจากเกณฑที่กำหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแตละ

โรงเรียนจะตองมีกรรมการอยางนอย 2 คน จาก  คน ที่เปนขาราชการคือผูอำนวยการสถานศึกษาและผูแทนครู และ

อาชีพท่ีมีความถ่ีนอยท่ีสุดคืออาชีพลูกจางเอกชน (รอยละ 8.72) 

  2. วิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมตีอ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 ประกอบดวย

ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 มีความพึง

พอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.55, S   0.6 ) และเมื่อพิจารณารายดานพบวามีความพึงพอใจในแตละดาน

อยูในระดับมากถึงระดับมากท่ีสุด แสดงวาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต1 มีการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เปนท่ียอมรับของคนในชุมชน 

  3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตาม อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาสถิติ F (F-

tes ) ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิต ิ.05 พบวา 

  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบตามอายุของผูตอบแบบสอบถามมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ และ

เมื่อเปรียบเทียบตามระดับอายุแยกรายคูพบวามีชวงอายุของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพียงคูเดียวเทานั้นที่มี

ระดับความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ คือกลุมท่ีมีอายุ 51 – 60 ป กับกลุมท่ีมีอายุมากกวา 60 ป  

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม ไมมีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญ  

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก เปรียบเทียบตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ  

  โดยสรุปแลวผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตาม อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ของผูตอบแบบสอบถามท่ีไดจากการ

วิจัยในครั้งนี้โดยรวมแลวไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศาสตรา ปาสาบุตร และ

งานวิจัยของจินภรณ สุขปญญา 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรนำผลการวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตอไป 

  2. ควรมีการศึกษาทำวิจัยเกี่ยวการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

  3. ควรสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให

มากข้ึน 
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เจษฎา สิทธิวงศ 1, จุฑารัตน นิรันดร2 และธัญศญา ธรรศโสภณ3 

Orathai Charunpong 1, r  Nir or 2 and eei is  c 3 
1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

2,3อาจารยประจำคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ผูนิพนธหลัก e- il  r . ir o . c.  

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียนกลุมบอทอง 2สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และ(2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมบอทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

จำแนกตามอายุ และระดับการศึกษา 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรประกอบดวย ครูกลุมโรงเรียนกลุมบอทอง 2 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จำนวน 110 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูกลุมโรงเรียนกลุมบอทอง 2 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จำนวน 66 คน ดวยการเทียบตารางเครซี่และมอรแกน) และ

ดำเนินการสุมตัวอยางแบบสุมชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม 5 ระดับ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล

ดวยรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดวย คาที  

ผลการวิจัยพบวา (1ความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมบอทอง 2 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สรุปโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากและ (2) ผลการ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมกลุมบอทอง 2 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุ และระดับการศึกษา พบวาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: ความคิดเห็นของครู การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 e o ec ives o  is rese rc  were  (1) o s  o  e c ers opi io s  on educational quality 

ss r ce i  o o  ro p 2 c ools under Chonburi c io l ervice re  ice 2  (2) o co p re 

the teachers opinions  on educational quality ss r ce i  o o  ro p 2 c ools under Chonburi 

c io l ervice re  ice 2, cl ssi ie   e  e c io  level. 

 This research methodology was a descriptive research. The population consisted of 110 e c ers 

in Botong ro p 2 c ool under Chonburi c io l ervice re  ice 2. e s ple co sis e  o  66 

e c ers i  o o  ro p 2 c ools .The sample size was determined by Krejcie & Morgan Table and 

obtained by stratified random sampling. The statistics used for data l sis were  perce e, e , 

Standard Deviation and hypothesis testing by Independent t-test. 
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 or i i  (1) o s  o  e c ers opi io s  on educational quality assurance in Botong 

ro p 2 c ools under Chonburi c io l ervice re  ice 2 in the overall and all aspects were at 

i  level   (2) o p riso  e i ere  e  level of education teachers opinions  on educational 

li  ss r ce i  o o  ro p 2 c ools under Chonburi c io l ervice re  ice 2, i  e 

overall and all aspects were not different with statistical significance.  

: e pi io s o  e c ers, c io l li  ss r ce 

 

บทนำ 

 การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนเรื่องจำเปนอยางยิ่งเน่ืองจากโลกกาวเขาสูสังคมแหงการเรียนรูหรือเขาสูระบบ

เศรษฐกิจท่ีเรียกวาความรูมีการเปลี่ยนแปลงดานสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วเกิดความรูใหมใหม

อยูตลอดเวลารัฐบาลจำเปนตองพัฒนาการศึกษาของคนในชาติใหกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อใหประเทศ

ไทยสามารถแขงขันกับนานาประเทศไดในขณะที่การแขงขันในสังคมโลกเพิ่มความรุนแรงขึ้นแตกลับพบวาคุณภาพ

การศึกษาของประเทศไทยโดยกวาหลายประเทศในแถบเอเชีย-แปซิฟก จากการวิจัยเอกสารของสถาบัน International 

s i e or e e  evelop e  ( ) ในปพ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีสมรรถนะดานโครงสรางพื ้นฐาน

การศึกษาอยูในอันดับที่สี่ 18 สูงกวาเพียงสามประเทศคืออินเดียฟลิปปนสและอินโดนีเซีย (สำนักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา 2551  6) 

 การท่ีจะพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืนใหเกิดข้ึนในอนาคตน้ันจะตองใหความสำคัญกับการ

เสริมสรางคุณของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลาง

และระยะยาวโดยเฉพาะการพัฒนาคนใหมีการเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ ่งมี

ความสำคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรูและการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคนดวยการนอมนำ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประยุกตใชทั้งในเชิงระบบและ

โครงสรางของสังคมไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆที่จะเกิดขึ ้นสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดยึดยุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาอยางตอเนื่องกันไปตลอด 20 ป

นอกจากน้ีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการจัดทำแผนการศึกษาระดบัชาติในระยะยาว

ก็ไดพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปมาใชประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการศึกษา

แหงชาติพ.ศ. 2560 - 2574 ดวยเชนกันเพื่อใหเกิดการบูรณการเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการพัฒนาการ

เรียนรูสำหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดไปจนตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 255  10) 

 อยางไรก็ตามการจัดการศึกษาของประเทศไทยรัฐบาลไดใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

มากและใหแนวปฏิบัติอยางชัดเจนโดยอาศัยระบบการประกันคุณภาพเปนกลไกขับเคลื่อนและมีผลบังคับใชตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งระบุไวในหมวดที่หกวาดวย

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47-51) โดยมีมาตรา 47 กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับในสวนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาโดยตรงกำหนดไวในมาตราท่ี 

48 ระบุไววาใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปน

สวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการตอเน่ืองโดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตน

สังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณะชนเพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือ

รองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งมีฐานะเปนองคกร

มหาชนทำหนาที ่พัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการ
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ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยคำนึงถึงความมุงหมายและแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กำหนดไวอยางนอย

หนึ่งครั้งในทุกหาปโดยสถานศึกษาและบุคลากรรวมทั้งผูปกครองและผูที่เกี่ยวของใหขอมูลเพิ่มเติม(สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาต,ิ 254  40) 

 สภาพปญหาการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ผานมาพบวามีปญหาท่ี

จำเปนตองปรับปรุงและพัฒนาดานคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตลอดจนสภาพการบริหารและการจดั

การศึกษาท่ีตองเพ่ิมเติมในดานประสทิธิภาพ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555  2) การประกันคุณภาพการศึกษา

จึงเปนกลไกท่ีสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสรางความมั่นใจแกผูท่ีเก่ียวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษา

ที่มีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่สองพุทธศักราช 2545 มาตรา 

47 กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษาจึงเปนกระบวนการที่สำคัญ ในการที่สถานศึกษาตองดำเนินการควบคูไปกับการบริหารสถานศึกษาเพื่อใหเปน

หลักประกันแกภาคประชาชนวาผมเกิดขึ้นคือคุณภาพผูเรียนจะมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตรมาตรฐาน

การศึกษาของชาติและสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติ(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ, 2542  1 ) ปญหาดานการพัฒนาการศึกษาคือปญหาดานคุณภาพผูเรียนจากรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบแรก 

(พ.ศ. 2544 - 2548) และผลการประเมินรอบสอง (พ.ศ. 254  - 2553) เปนภาพรวมระดับประเทศพบวามาตรฐานดาน

คุณภาพผูเรียนในสวนที่ผลการประเมินไมไดมาตรฐานคือมาตรฐานที่สี ่ผู เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิด

สังเคราะหมีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรคคิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนมาตรฐานท่ีหาผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจำเปน

ตามหลักสูตรมาตรฐานที่หกผูเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง (ธีระ  

รุญเจริญ, 2550  23) ปญหามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนจากการประเมินคุณภาพการศึกษาต่ำกวาเกณฑในสามมาตรฐาน

และผลการประเมินรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด 2 ,557 โรงเรียนพบวา

โรงเรียนท่ีไดรับการประเมินอยูในระดับ ดีมากจำนวน 2,1 8 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 7.44 โรงเรียนท่ีอยูในระดับดีจำนวน 

15,1103 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 53.47 และโรงเรียนไมผานการรับรองมาตรฐานจำนวน 11,556 โรงเรียนคิดเปนรอยละ 

3 .16 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีจำนวนโรงเรียน 27 โรงเรียนไดรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสามตั้งแตปงบประมาณ 2554-2557 ซึ่งผลการประเมิน ไดจัดทำสรุปและวิเคราะหผลดังน้ีโรงเรียนท่ี

ไดรับรองคุณภาพจำนวน 27 โรงเรียนจำแนกเปนระดับดีมากจำนวน 20 โรงเรียนคิดเปนรอยละ 16.26 ระดับดีจำนวน 7 

โรงเรียนคิดเปนรอยละ 78.86 และไมไดรับรองคุณภาพจำนวนหกโรงเรียนคิดเปนรอยละ 4.88 จะเห็นไดวาโรงเรยีนท่ีไดรบั

การรับรองมาตรฐานคุณภาพมีการเสริมสรางระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนท่ีเปนวงจรอยางตอเน่ืองการพัฒนา

ผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานของหลักสูตรการบูรณการเช่ือมโยงมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและเช่ือมโยง

มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งนี้การใชสาระสนเทศในการวางแผนการพัฒนาการนำเขาสูแผนการปฏิบัติการ

อยางจริงจังในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ (ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามพ.ศ. 2554 - พ.ศ. 

2557 สพป.ชล2, 2557  5) 

จากภาระงานที่ไดกลาวมาขางตนนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกัน

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมกลุมบอทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึ่งผลจาก

การศึกษาครั้งนี้จะชวยใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ทราบถึงการดำเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือเปนขอมูลใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นำมาเปนแนวทางใน

การสงเสริมพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพในโรงเรียนอยางเปนระบบ มุงสูเปาหมายของการจัดการศึกษา คือ 

การพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแตละบุคคล และพรอมท่ีจะรับการประเมินภายนอกไดอยางมั่นใจ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมกลุมบอทอง 2

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที ่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมกลุมบอทอง 2 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุ และระดับการศึกษา 

 

สมมุติ านของการวิจัย 

1. ครูผูสอนท่ีมีอายุตางกันในกลุมกลุมบอทอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มี

ความคิดเห็นตอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตางกัน 

2. ครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาในโรงเรียนกลุมกลุมบอทอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 2 มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประ ากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในกลุมโรงเรียนกลุมบอทอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน 110 คน 

2. กลุมตัวอยางไดแก ครูในกลุมโรงเรียนกลุมบอทอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 2 จำนวน 80 คน โดยการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางกำหนดขนาดของเครจซี่และมอรแกน (Krecie and 

Morgan. 1 70) แลวดำเนินการสุมช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ไดจำนวนท้ังสิ้น 66 คน 

ตัวแปรท่ี  นการวิจัย  

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกเปน 

1.1 อายุ ไดแก 

- 23- 40 ป    

- 41-60 ป  

1.2 ระดับการศึกษา ไดแก 

- ปริญญาตรี  

- สูงกวาปริญญาตรี 

2. ตัวแปรตาม ไดแก ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประกอบดวย 8 ดาน คือ 1) การกำหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) การ

จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 7) การจัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเน่ือง 

 

กรอบแนวคิด นการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี  
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ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ท่ีมา  o s . er iov i, (1 82). e  pri ciples o  li  le ers ip. c io l le ers ip.  

16: 331-33 . 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 1  ประ ากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนในกลุมโรงเรียนกลุมบอทอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 110 คน 

กลุมตัวอยางไดแก ครูในกลุมโรงเรียนกลุมบอทอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  

เขต 2 จำนวน 110 คน โดยการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางกำหนดขนาดของเครจซี่และมอรแกน (Krecie and 

Morgan, 1 70) แลวดำเนินการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ไดจำนวนท้ังสิ้น 66 คน ตามจำนวน

สัดสวนของประชากร  

  เคร่ืองมือท่ี  นการเกบรวบรวมขอมลู 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษา เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดปรับปรุงจากเอกสารงานวิจัย

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือมาจาก มาณพ แจงพลอย 

การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี (มาณพ แจงพลอย,2556) มีจำนวน 32 ขอ 

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิรท ( i er ) คือ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด มีเกณฑการจัดระดับดังน้ี 

  ระดับปฏิบัติท่ีเปนจริงมากท่ีสุด มีคาระดับคะแนน 5 

สถานภาพของผูตอบ 

1. อายุ 

2. ระดับการศึกษา 

 

 
 

 

ความคิดเหนของครูท่ีมีตอการประกันคุณภาพการศึกษา 

น รงเรียนกลุมอำเภอพานทอง 

1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5. การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

6. การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

7. การจัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

8. การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
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  ระดับปฏิบัติท่ีเปนจริงมาก  มีคาระดับคะแนน 4 

  ระดับปฏิบัติท่ีเปนจริงปานกลาง มีคาระดับคะแนน 3 

  ระดับปฏิบัติท่ีเปนจริงนอย มีคาระดับคะแนน 2 

  ระดับปฏิบัติท่ีเปนจริงนอยท่ีสุด มีคาระดับคะแนน 1 

 การแปลความหมายของคะแนน ผู วิจัยไดกำหนดเกณฑความหมายของคะแนนเฉลี่ยของคำตอบ โดยอาศัย

แนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิงแกว (2535, หนา 23 - 24) แลวแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ

ท่ีกำหมดไว ดังน้ี  

 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ มากท่ีสุด 

 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ มาก 

 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นตอระบบประกันคณุภาพ ปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ นอย 

 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ นอยท่ีสุด 

  การสรางเคร่ืองมือท่ี  นการเกบรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและสอดคลองกับปญหาของการวิจัยผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือใหมีคุณภาพ 

โดยมีข้ันตอนในการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี 

3.1 ศึกษาเอกสารหลักการทฤษฎีจากตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

3.2 ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามที่มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

3.3 เขียนแบบสอบถามฉบับรางความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมกลุม

บอทอง 2สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 ตามโครงสรางของเน้ือหาครอบคลุมระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษามี 8 ดานจำนวน 32 ขอ คือ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหาร

สารสนเทศการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การ

จัดใหมีการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงาน

ประเมินคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

3.4 นำเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามฉบับรางท่ีมีขอคำถามของตอนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษาจำนวน 

32 ขอ เสนอใหผูเชี่ยวชาญ 3 คนพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ( o e  v li i ) ความเที่ยงตรงของ

ขอความถามแตละขอใชคาดัชนีความสอดคลอง ( e  o  e  ec ive o r e ce) โดยพิจารณาเลือกขอคำถาม

ท่ีมี IOC ตั้งแต 0.5 ถึง 1.0 

3.5 นำเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามฉบับรางท่ีผูเช่ียวชาญตรวจสอบ แลวมาปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะ

ของผูเช่ียวชาญและนำเสนอตอกรรมการควบคุมสารนิพนธเพ่ือปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 

3.6 นำเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามฉบับรางที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช ( r  o ) กับกลุมประชากรท่ี

ไมใชกลุมตัวอยางคือโรงเรียนในกลุมกลุมบอทอง 2 เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reli ili ) ของเครื่องมือแบบมาตราสวน

ประมาณคาตามวิธีของ Cronbach (1 70 202 -204 ) เพ่ือหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( lp  oe icie ) และกำหนดให

คาสัมประสิทธ์ิท่ีมีคาตั้งแต 0.7 ข้ึนไป  



11  วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

3.7 นำแบบสอบถามท่ีผานการหาคาความเช่ือมั่นแลวเปนแบบสอบถามฉบับจริงนำไปจัดพิมพเพ่ือใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 การเกบรวบรวมขอมูล 

4.1 ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อขอความรวมมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

4.2 ผูวิจัยรับหนังสือจากคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ขออนุญาตผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและขอความรวมมือจากผูอำนวยการโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง การวิจัยในการตอบ

แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

4.3 การดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตนเอง สำหรับโรงเรียนท่ีสามารถเดินทางไป

ไดและไปเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง สำหรับโรงเรียนท่ีไมสามารถเดินทางไปไดผูวิจัยดำเนินการจัดสงแบบสอบถามให

ทางไปรษณียเปนจดหมายลงทะเบียนพรอมซองเปลาติดแสตมปจาหนาซองของผูวิจัย เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสงกลับ

คืนมาภายในระยะเวลา 30 วันหากไมไดร ับแบบสอบถามคืนภายในระยะเวลาที ่กำหนดโทรศัพทต ิดตามหรือสง

แบบสอบถามใหใหมและติดตามรับแบบสอบถามคืน 

 การจัดกระทำและการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

5.1 การวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษาโดยใชคาเฉลี่ยรอยละ 

แลวนำเสนอในรูปแบบตารางพรอมคำบรรยายประกอบ 

5.2 การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาของครูในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย ( e ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( r  evi io ) แลว

นำเสนอในรูปแบบตารางพรอมคำบรรยายประกอบ 

การแปลความหมายของคาเฉลี่ยเปน 5 ระดับ กำหนดดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว. 2535) 

  4.51 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ มากท่ีสุด 

  3.51 – 4.50 หมายถึง ความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ มาก 

  2.51 – 3.50 หมายถึง ความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ ปานกลาง 

  1.51 – 2.50 หมายถึง ความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ นอย 

  1.00 – 1.50 หมายถึง ความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ นอยท่ีสุด  

5.3 นำผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวอยางกลุม 2 กลุม ท่ีมีความเปนอิสระตอกัน โดย

เปรียบเทียบระหวางกลุมเพศหญิง อายุ และระดับการศึกษา (t- es ) 

สถิติท่ี  นการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสถิติที่ใชมี

ดังตอไปน้ี 

6.1 สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

6.1.1 การหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค 

( e  o  i e  ec ive o r e ce   ) 

6.1.2 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค ( ro c s lp  

oe icie ) 
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 6.2 สถิติท่ีใชในการพรรณนาขอมูล ไดแก 

6.2.1 คาเฉลี่ย ( ri e ic e ) 

6.2.2 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( r  evi io ) 

6.2.3 คารอยละ (Perce e) 

 6.3 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน ใชการทดสอบคา t แบบ Independent t-test 

 

ผลของการวิจยั  

 1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามอายุ 23-40 ป คิด

เปนรอยละ 62.7  อายุ 41-60 ป คิดเปนรอยละ 37.21 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 70. 3 และสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 2 .07  

 2. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทกุดาน 

เรียงตามลำดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ดานการจัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ

ภายใน ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และดานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งในแตละดานมีประเด็นสำคัญดังน้ี 

2.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบวา ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการประกันคุณภาพ

การศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลีย่จากมากไปหานอย คือ โรงเรียนมีมาตรฐาน

การศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ, โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาเปนเปาหมายในการพฒันา

ไวอยางชัดเจน, โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาที่ใหชุมชนและหนวยงานภายนอกมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนและ

สถานศึกษา และโรงเรียนมีคณะกรรมการมีสวนรวมกำหนดมาตรฐานของโรงเรียน 

2.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา พบวา ความคิดเห็นของครทูี่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดบั

มาก เรียงตามคาเฉลี ่ยจากมากไปหานอย คือ โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที ่ชัดเจน, โรงเรียนแตงตั้ง

คณะกรรมการรวมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา, มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลอง

กับวิสัยทัศน พันธกิจ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และโรงเรียนดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไดตาม

กรอบระยะเวลา 

  2.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบวาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการประกันคุณภาพการศึกษา

ในโรงเรียนพานทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ โรงเรียนจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 

มีความสอดคลองกับ การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา, โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารและการกำหนดหนาท่ีรับผิดชอบ

ชัดเจน, โรงเรียนสนับสนุนใหครู มีความรู ความสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศ และโรงเรียนจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยาง

เปนระบบ เปนปจจุบัน สามารถนำไปใชประโยชนไดตลอดเวลา  

  2.4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบวาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการ

ประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
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คือ ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหความชวยเหลือแกครูเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามวัตถุประสงค, มีการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานใหตรงตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน, การดำเนินงาน

ของบุคลากรในโรงเรียนเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำปท่ีกำหนด และโรงเรียนกำหนดภารกิจของครูอยางชัดเจน   

  2.5 การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบวาความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกัน

คุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู

ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ โรงเรียนมี

คณะกรรมการท่ีมาจากผูปกครอง ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูแทนชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทน

จากพระสง  รวมติดตามตรวจสอบคุณภาพในโรงเรียน, มีการนิเทศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดวย

วิธีการที่หลากหลาย, โรงเรียนวิเคราะหขอมูล สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และรายงานตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาและผูท่ีเก่ียวของ และโรงเรียนมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

  2.6 การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบวาความคิดเห็น

ของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย คือ มีการประเมินผลคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยครูและผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง, โรงเรียนนำผลการประเมิน

คุณภาพภายในมาแกไขปรับปรุงการบริหารจัดการการศึกษา, โรงเรียนสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการดำเนินงานตามแผนอยาง

มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยยึดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเปนหลัก 

  2.7 การจัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน พบวาความคิดเห็นของครูที ่มีตอ

การประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

คือ โรงเรียนมีคณะทำงาน ทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน, มีการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพ

ภายในประจำปอยางถูกตอง ครบถวน และชัดเจน, มีการนำเสนอขอมูลสารสนเทศตรงตามมาตรฐานของโรงเรียน และมี

รายงานประจำปตอผูเก่ียวของ เชน ครู ผูปกครอง หนวยงานตนสังกัด   

  2.8 การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง พบวาความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกัน

คุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู

ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ โรงเรียน

สงเสริม สรางจิตสำนึกใหกับครูเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา, โรงเรียนนำผลการประเมิน

มามีสวนรวมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป, โรงเรียนมีการปรับปรุง พัฒนา โครงการที่เปนจุดแข็ง และจุดออนใหมี

คุณภาพสูง และโรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีสงเสริมดานอัตลักษณอยางชัดเจน 

2.  ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุ โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

2.10 ความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาความคิดเห็นของครูที ่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทองสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีประเด็นท่ีนาสนใจในการอภิปรายผลดังน้ี 

 1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลำดับ 3 ลำดับแรก ไดแก ดานการ
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จัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ

ดานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดดำเนินการตามภารกิจหลักของ

การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไดกำหนดไวในระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา  และหมวด 

6 มาตรา 47-48 และ 51 รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศกฎกระทรวง คือ กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเปนหลักในการประเมินคุณภาพภายใน สำหรับหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา ซึ่ง

หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาสามารถเพิ่มมาตรฐานของตนไดอีกตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อใหสอดรับกับการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สองเช่ือมโยงการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม (พ.ศ. 2546) (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน, 2555) สอดคลองกับงานวิจัยของ คำซอน นันแกว (2552) ไดทำการวิจัยเรื่องการดำเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอภูซาน จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบันในการดำเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมเฉลี่ยทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุก

ดาน งานวิจัยของ พัทธรินทร เพียราษฎร (2552) ไดทำวิจัยเรื่องความคิดเห็นของขาราชการครูตอการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของขาราชการครูตอการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก งานวิจัยของ ยุทธชัย นอยทรง 

(2552) ไดทำการวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามุกดาหาร ผลการวิจัยพบวาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามุกดาหาร อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ วันทนา แกวสีมวง (2554) ไดทำการวิจัยเรื่องสภาพ

และปญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 

ผลการวิจัยพบวา สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จันทบุรี เขต 1 จำแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงานทั้งผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โดยภาพรวมและรายขั้นตอนมี

สภาพการดำเนินงานอยูในระดับมากทุกขั้นตอน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาด

ใหญ โดยภาพรวมมีการดำเนินงานอยูในระดับมากทุกขั้นตอน และจำแนกตามเขตที่ตั้งของโรงเรียนทั้งโรงเรียนในอำเภอ

เมืองและนอกอำเภอเมือง โดยภาพรวมมีการดำเนินงานอยูในระดับมากทุกข้ันตอน 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุและระดับการศึกษา โดยรวมและรายดาน ไม

แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาในโรงเรียนพานทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 2 ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในการที่จะชวยสงเสริม พัฒนา ปองกันและ

แกไขปญหาท่ีเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหโรงเรียนมีคุณภาพ มุงพัฒนานักเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต สามารถปรับตัวเขากับ

สังคมและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามีขั้นตอนที่ชัดเจน มีวิธีการและ

เครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานท่ีตรวจสอบได ทำใหโรงเรียนสามารถดำเนินงานตาม ข้ันตอนได

อยางตอเน่ือง ไมยุงยาก โดยทุกฝายมีสวนรวม สงผลใหการบริหารจัดการของสถานศึกษาประสบความสำเรจ็ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ โสวัฒน วลัยศรี (2552) ไดวิจัยเรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 พบวาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 อยูในระดับมากทั้งโดยรวมและหลายดานดานที่มีคาเฉลี่ย
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สูงสุด ไดแก ดานการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือ ดานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจำป ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานการประเมิน

คุณภาพการศึกษา การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา และดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสวนดานที่มีคาเฉลี่ย

ต่ำสุด ไดแก ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศผล การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาตามสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผู บริหารกับครูวิชาการผูบริหารกับประธาน

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยรวมและเปน

รายดาน สวนครูวิชาการกับประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และการเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นตอการดำเนินงานการประกันคุณภาพ 

 3. การศึกษาภายในสถานศึกษาตามขนาดสถานศึกษา พบวา ผูบริหารกับครูวิชาการผูบริหารกับประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาไมแตกตางกันท้ังโดยรวมและเปนรายดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนาวุฒิ สองแสง (2553: 

111) ไดทำการวิจัยเรื่องสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ยโสธร เขต 1 ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยพบวา

สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 ท่ีไดรับ

การรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยรวมและทุกดานอยูในระดับมาก 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ ทองพูล คำเรืองศรี (2553) ไดทำการวิจัยเรื่องการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุเขต 2 พบวาระดับการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนท่ีเปดสอนชวงชันท่ี 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 2 โดยรวมอยู

ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อจำแนกตามสถานภาพผูบริหารสถานศึกษา

และครูผูสอน พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน และจำแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดานผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 2 จำแนกตาม

สถานภาพผูบริหารสถานศึกษาและครูผู สอนพบวา โดยรวมไมแตกตางเมื ่อพิจารณารายดานพบวาดานการจัดทำ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานการดำเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการประเมินคุณภาพการศึกษา

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 สวนดานอ่ืนไมแตกตาง 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของครูที ่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทองสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผูวิจัยขอเสนอแนะไว ดังน้ี 

 ขอเสนอแนะท่ัว ป 

1. ผูบริหารสถานศึกษา ควรนำผลการประเมินมาสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแกผูมีสวน

เก่ียวของ และนำผลการประเมินไปใชในการกำกับติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน 

2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยาง

จริงจังและตอเน่ือง 

 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครังตอ ป 

 1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ 
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 2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
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สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
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การศึกษาความคิดเหนของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิ าการของ รงเรียน นกลุมพนัสนิคม  สังกัด

สำนักงานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลบุรี เขต  

           

         

    
 

สุริยะ พันธขาว 1 
, จุฑารัตน นิรันดร2 และธัญศญา ธรรศโสภณ3 

ri  P o 1, r  Nir or 2 and Thassaya Tassopol3 
1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2,3อาจารยประจำคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ผูนิพนธหลัก e-mail: Suriya.pha@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 และ (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 2 จำแนกตามอายุ และระดับการศึกษา 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรประกอบดวย ครูกลุมโรงเรียนกลุมพนัสนิคม 4 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2จำนวน 158 คน กลุมตัวอยางใชวิธีการสุม อยางงาย จำนวน 113 คน ดวยการเทียบ

ตารางเครซี่และมอรแกน) และดำเนินการสุมตัวอยางแบบสุมชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม 5 

ระดับ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลดวยรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดวย คาที  

ผลการวิจัย พบวา 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 4 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อยูในระดับมาก 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตาม อายุ 

และระดับการศึกษา ในภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวมีความคิดเห็นแตกตางกัน  

คำสำคัญ  ความคิดเห็น การบริหารงานวิชาการ 

 

 

e o ec ives o  is rese rc  were  (1) o s  e level o  e c ers  opi io s ow r  

c e ic i is r io  o  sc ools i  P  Ni o  ro p er o ri Pri r  c io l ervice 

re  ice 2   (2) o co p re e c ers  opi io  ow r  c e ic i is r io  o  sc ools i  P  

Ni o  ro p er o ri Pri r  c io l ervice re  ice 2. 

  Research methodology was escrip ive rese rc . e pop l io  i cl e  e c ers, o li  158. 

Sample included 133 teachers randomized by Stratified Random Sampling. Research procedure consisted 

o  6 s eps  (1) Pop l io   s ple (2) Rese rc  s r e  (3) o s r c io  o  rese rc  i s r e  (4) 

 collec io  (5)  l sis  (6) is ics se  or  l sis. e i s r e  se  or  
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collection was a 5-rating scales questionnaire. The statistics used for data analysis were perce e, 

ri e ic e , r  evi io   -test. 

 e res l  o  e rese rc  o   (1) Opinions of the teachers towards the academic 

i is r io  o  e sc ools i  P  Ni o  roup er o ri Pri r  c io l ervice re  

ice 2, i  e over ll  ll spec s, were   i  level. (2) e co p riso  o  e c ers  opi io s 

towards academic administration of schools i  P  Ni o  ro p er o ri Pri r  c io l 

ervice re  ice 2, cl ssi ie   e  e c io l level, e over ll  i  ll spec s, were i ere  

at 0.05 s is ic l si i ic ce. 

 c e ic i is r io , e c er s pi io  

 

บทนำ 

 การศึกษาเปนปจจัยที่มีความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสำคัญตอการสรางและพัฒนาความรู

ความคิดความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศชาติ เพราะ

การศึกษาจะชวยใหมนุษยมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที ่ถูกตองในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมไดอยางสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุก ๆ ดานในปจจุบัน ตลอดจนเปนรากฐานของการพัฒนา

ทางกายดานการเมืองการปกครองอีกดวย เชื่อวาการศึกษาที่เปนไปในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมกับสภาพความตองการ

ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของประเทศทำใหสังคมไทยนั้นเจริญกาวหนาการพัฒนางานวิชาการของ

โรงเรียน และการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพือ่ความเจรญิงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ ถายทอดความรูการ

ฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนา ทางวิชาการสรางองคความรูอันเกิดจาก

การจัดสภาพแวดลอมในสังคมการเรียนรูจะเปนปจจัย เกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต และการจัดการศึกษา

ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมมีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข อันเปนจุดมุงหมายของการศึกษา ที่กลาวไวใน 

(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช, 2542) การพัฒนาประเทศไทยใหมีความกาวหนาเกิดขึ้นในอนาคตจะตอง

ใหความสำคัญเสริมสรางตนทุนของประเทศใหเขมแข็งเพ่ือใหมีพลังเพียงพอท่ีจะขับเคลื่อนประเทศใหมีความกาวหนา การ

เตรียมความพรอมใหกับประชาชนและเยาวชนของชาติจึงเปนสิ่งสำคัญที่ตองดำเนินการใหเกิดขึ้นพรอมรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยองคประกอบสำคัญที่จะชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณลักษณะพึงประสงคใหสอดคลองกับ

การพัฒนาเยาวชนไทยแหงยุคศตวรรษที่ 21 คือการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน การบริหารงานวิชาการเปนงานที่มี

ความสำคัญมากจะเห็นไดวาผู บริหารตองสนใจสนับสนุนและปฏิบัติงานดานวิชาการซึ่งเปนครึ่งหนึ่งของการบริหาร

การศึกษา เน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานรับรอง

มาตรฐานอยูในระดับที่ตองปรับปรุง ซึ่งปญหาดานพัฒนาการการศึกษา คือปญหาดานคุณภาพผูเรียนจากรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน รอบสาม (2554-

2558) ภาพรวมระดับประเทศพบวามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนในสวนที่ผลการประเมินไมไดมาตรฐานที่ 1 ดานผลการ

จัดการศึกษา ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน อยูในระดับตองปรับปรุงเรงดวน แตในการวิจัยครั้ง ผูวิจัย

ตองการศึกษาเพียง 6 ดานเทาน้ัน ไดแก 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนาหลักการพัฒนากระบวนการ

การเรียนรู 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 5) 

การพัฒนาสื่อตามเพื่อการศึกษา 6) การนิเทศการศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2, 2562) 

การจะพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู ตามมาตรฐานของหลักสูตรเปนการบูรณาการเชื ่อมโยงกันของการพัฒนาการ
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บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ใหมีคุณภาพนำเขาสูแผนปฏิบัติการอยางจริงจังในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเกิด

ประสิทธิภาพ ผลการวิจัยนี้ถึงแมขอมูลจากการประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนจะมี

การบริหารงานวิชาการอยูในระดับดีแตมีครูผูสอนในโรงเรียนบางทานใหความคิดวาในบางสวนสามารถพัฒนาขึ้นใหดียิ่ง

กวาท่ีเปนอยูได  

จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูท่ัวไปวามีความคิดเห็นอยางไรกับการบริหาร 

งานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และสืบเนื่องมาจากการ

บริหารงานวิชาการที่แตกตางกันของผูของผูบริหารการบริหารงานวิชาการมีขอบขายครอบคลุมทุกกิจกรรมในการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพและผานเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายนอกและภายในสถานศึกษา ผูวิจัยจึงไดศึกษาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูใน

กลุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 เพื่อนำขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปปรับปรุง และพัฒนาการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอนาคตใหมีคุณภาพโดยเฉพาะมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนและผานเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พรอมท้ังบรรลุตามความมุงหมายหลกัการการจัดการศึกษาใหมีประสทิธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูจำแนกตามอายุ และระดับการศึกษาที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1  ขอบเขตดานเนือหา 

วิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารการศึกษาของครูในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ขอบขายและภารกิจงานวิชาการเปนหลักในการประกันคุณภาพการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ (2552) ประกอบดวย 12 ดาน แตการวิจยัครั้งน้ี ผูวิจัยจะขอศึกษาแค 6 ดาน ไดแก 1. การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4. การนิเทศการศึกษา 5. การ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 6. การวัดผล ประเมินและการเทียบโอนผลการเรียน 

 ประ ากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 2 จำนวน 144 คน 

 ตัวแปรท่ี  นการวิจัย  

3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกเปน 

1) อายุ ไดแก 

  - 23- 40 ป    

  - 41-60 ป  

  2) ระดับการศึกษา ไดแก 

  - ปริญญาตรี  
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- สูงกวาปริญญาตรี 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการตามหลักในการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (2552) ใน 6 ดาน ไดแก   

 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 4) การนิเทศการศึกษา 

 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 6) การวัดผล ประเมินและการเทียบโอนผลการเรียน 

 

กรอบแนวคิด นการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

1 ประ ากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 

ปการศึกษา 2562 จำนวน 158 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผู สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ป

การศึกษา 2562 จำนวน 113 คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ เครจซี่และมอรแกน (Krejcie and 

or , 1 70  607-610) แลวดำเนินการสุมแบบแบงชั้นภูมิ( r i ie  R o  pli ) ตามขนาดโรงเรียน เล็ก 

กลาง ใหญ แลวทำการสุมตัวอยางแบบอยางงาย ( i ple R o  pli ) ตามสัดสวนของประชากรในแตละกลุม  

 เคร่ืองมือท่ี  นการเกบรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษา เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดปรับปรุงจากเอกสารงานวิจัย

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามชนิดสำรวจรายการ ( ec  is ) ใชเก็บขอมูลเก่ียวกับตัวแปรอิสระ 2 ตัว ไดแก อายุ 

และระดับการศึกษา  

ขอมูลท่ัว ปของครู 

1. อาย ุ

2. ระดับการศึกษา 

ความคิดเหนของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิ าการ น  ดาน 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. การนิเทศการศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

6. การวัดผล ประเมินและการเทียบโอนผลการเรียน 
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ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (R i  sc les) มี 5 ระดับ (1-5) ใชเก็บขอมูลเก่ียวกับ

ตัวแปรตาม เจตคติของครูที ่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน 6 ดาน ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนา

หลักการพัฒนากระบวนการการเรียนรู 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา 5) การพัฒนาสื่อตามเพ่ือการศึกษา 6) การนิเทศการศึกษา 

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิรท ( i er ) คือ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด มีเกณฑการจัดระดับดังน้ี 

5 หมายถึง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการเปนจริง มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการเปนจริง มาก 

3 หมายถึง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการเปนจริง ปานกลาง 

2 หมายถึง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการเปนจริง นอย 

1 หมายถึง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการเปนจริง นอยท่ีสุด 

 การสรางเคร่ืองมือท่ี  นการเกบรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและสอดคลองกับปญหาของการวิจัยผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือใหมีคุณภาพ 

โดยมีข้ันตอนในการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี 

3.1 ศึกษาเอกสารหลักการทฤษฎีจากตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเพ่ือ

เปนกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

3.2 ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามท่ีมีมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของการบริหารงาน

วิชาการ  

3.3 เขียนแบบสอบถามฉบับรางตามโครงสรางของเนื้อหา ครอบคลุมการบริหารงานวิชาการโดยผูวิจัยได

พัฒนาเครื่องมือจาก (ชมชนก ศรีระวรรณ, 2561) มี 6 ดาน เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

3.4 นำเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามฉบับรางที่มีขอคำถามของตอนที่ 2 การบริหารงานวิชาการจำนวน 6 

ดาน เสนอใหผูเชี่ยวชาญ 3 คนพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ( o e  v li i ) ความเที่ยงตรงของ

ขอความถามแตละขอใชคาดัชนีความสอดคลอง ( e  o  e  ec ive o r e ce) โดยพิจารณาเลือกขอคำถาม

ท่ีมี IOC ตั้งแต 0.5 ถึง 1.0 และขอคำถามทุกขอผานเกณฑ 

3.5 นำเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามฉบับรางท่ีผูเช่ียวชาญตรวจสอบแลวมาปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะ

ของผูเช่ียวชาญและนำเสนอตอกรรมการควบคุมสารนิพนธเพ่ือปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 

3.6 นำเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามฉบับรางท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช ( r  o ) กับกลุมประชากร

ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 ชุด เพ่ือหาความเช่ือมั่น (Reli ili ) ของเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคาตามวิธีของ 

Cronbach (1 70  202 - 204) เพ่ือหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( lp  oe icie ) ไดคาเทากับ 0.66-1 

3.7 แบบสอบถามที่ผานการหาคาความเชื่อมั่นแลวเปนแบบสอบถามฉบับจริงนำไปจัดพิมพเพ่ือใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 

การเกบรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อขอความรวมมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 
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 2. ผูวิจัยนำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไปยังผูอำนวยการโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 

2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและขอ

ความรวมมือจากผูอำนวยการโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง การวิจัยในการตอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

 3. การดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตนเอง สำหรับโรงเรียนที่สามารถเดินทางไปได

และไปเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง สำหรับโรงเรียนที่ไมสามารถเดินทางไปไดผูวิจัยดำเนินการจัดสงแบบสอบถามให

ทางไปรษณียเปนจดหมายลงทะเบียนพรอมซองเปลาติดแสตมปจาหนาซองของผูวิจัย เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสงกลับ

คืนมาภายในระยะเวลา 30 วันหากไมไดร ับแบบสอบถามคืนภายในระยะเวลาที ่กำหนดโทรศัพทต ิดตามหรือสง

แบบสอบถามใหใหมและติดตามรับแบบสอบถามคืน 

 

การจัดกระทำและการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 1. การวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม อายุ และระดับการศึกษาโดยใชคาเฉลี่ยรอยละ แลว

นำเสนอในรูปแบบตารางพรอมคำบรรยายประกอบ 

 2. การวิเคราะหการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูผู สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย ( e ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( r  evi io ) 

แลวนำเสนอในรูปแบบตารางพรอมคำบรรยายประกอบ 

การแปลความหมายของคาเฉลี่ยเปน 5 ระดับ กำหนดดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว, 2535) 

4.51 - 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการเปนจริง มากท่ีสุด 

3.51 - 4.50 หมายถึง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการเปนจริง มาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการเปนจริง ปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการเปนจริง นอย 

1.00 – 1.50 หมายถึง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการเปนจริง นอยท่ีสุด 

 

สถิติท่ี  นการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสถิติที่ใชมี

ดังตอไปน้ี 

1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

1.1 การหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค ( e  

of item Objective Congruence: IOC ) 

1.2 การหาคาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามใชสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบัค ( ro c s lp  

oe icie ) 

 2. สถิติท่ีใชในการพรรณนาขอมูล ไดแก 

2.1 คาเฉลี่ย ( ri e ic e ) 

2.2 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( r  evi io ) 

2.3 คารอยละ (Perce e) 

 3. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน ใชการทดสอบคา t แบบ Independent t-test 
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ผลของการวิจยั  

ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สรุปผลไดดังน้ี 

  1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานสรุปไดดังน้ี 

1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวาความคิดเห็นของครูที ่มีตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  4.25, . .  0.55) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุก

ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สงเสริมการจัดทำหลักสูตรท่ีมุงเนนพัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ 

สติปญญา มีความรู และคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผู อื ่นไดอยางมีความสุข (  4.34, . .  0.75) รองลงมาคือ 

สงเสริมการจัดทำหลักสูตรที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของสถานศึกษา (  4.24, . .  0.72) และ

นอยท่ีสุดคือ สงเสริมใหมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางสม่ำเสมอ (  4.17, . .  0.6 ) 

1.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (  4.20, . .  0.62) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ (  4.50, . .  0.65) รองลงมาคือ 

สงเสริมใหครูจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนการสอน (  4.43, . .  0.75) และนอยที่สุดคือ สงเสริมใหผูปกครอง 

ครอบครัว ชุมชน และสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู (  3.67, . .  0. 5) 

1.3 ดานการวัดผล ประเมินและการเทียบโอนผลการเรียน พบวาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ดานการวัดผล 

ประเมินและ การเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  4.44, . .  0.44) และเมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ จัดใหมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรูกับนักเรียนทุกชวงช้ัน

ตามหลกัสูตรสถานศึกษา (  4.66, . .  0.47) รองลงมาคือ จัดใหมีระเบียบและเกณฑในการวัดผล การประเมินผล

และเทียบโอนผลการเรียนที ่เปนมาตรฐาน (  4.41, . .  0.4 ) และนอยที ่ส ุดคือ จัดใหมีการเทียบโอนจาก

สถานศึกษาอ่ืน (  4.24, . .  0.60) 

1.4 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  3.83, . .  0.42) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุก

ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารกระตุนและสนับสนุนใหครูทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (  4.17, . . 

 0.56) รองลงมาคือ สงเสริมใหครูมีการเผยแพร แลกเปลี่ยนงานวิจัยกับองคกรอื่น (  3.75, . .  0.60) และนอย

ท่ีสุดคือ ผูบริหารนำผลการวิจัยไปพัฒนาโรงเรียนของตน (  3.58, . .  0.64) 

1.5 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวาความคิดเห็นของครูที ่มีตอการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ดานการ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  4.17, . .  0.44) และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สงเสริมใหครูพัฒนาปรับปรุงสื่อ เทคโนโลยี 
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ทางการศึกษาอยางสม่ำเสมอ (  4.50, . .  0.65) รองลงมาคือ สงเสริมใหครูนำสื่อ เทคโนโลยีมาใชในการจัดการ

เรียนรู (  4.34, . .  0.47) และนอยที่สุดคือ จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษา

อยางพอเพียง (  3.67, . .  0.75) 

1.6 ดานการนิเทศการศึกษา พบวาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุม

พนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ดานการนิเทศการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก (  4.03, . .  0.52) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มี

การประเมินผลการนิเทศภายในอยางเปนระบบ (  4.17, . .  0.6 ) รองลงมาคือ มีการนำผลการนิเทศมาวางแผน

เพื ่อพัฒนางานวิชาการในปตอ ๆ ไป (  4.00, . .  0.58) และนอยที ่ส ุดคือ มีร ูปแบบวิธีการนิเทศภายในท่ี

หลากหลาย (  3. 2, . .  0.65) 

 2. เปรียบเทียบระดับคิดเหน็ของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุและระดับการศึกษา พบวา 

2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 

สังกัดสำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุ มีภาพรวมแตกตางกันเปนไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว 

แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานครูที่มีอายุแตกตางกันทั้ง 2 กลุม มีความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ไมแตกตางกันในดานการวัดผล 

ประเมินและการเทียบโอนผลการเรียน, ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการนิเทศการศึกษา ทั้งนี้อาจ

เน่ืองจากประสบการณการทำงานของครูท่ีไมเทากันทำใหครูมีความคิดเห็นท่ีตางกัน 

2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามระดับการศึกษา มีภาพรวมแตกตางกันเปนไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายดานครูที่มรีะดับการศึกษาแตกตางกันมคีวามคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรยีนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 แตกตางกันในดาน

การวัดผล ประเมินและการเทียบโอนผลการเรียน, การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการนิเทศการศึกษา 

ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากองคความรูของครูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีน้ันสูงกวาองคความรูของครูท่ีมีการศึกษาต่ำกวา

ปริญญาตรี 

 

อภิปรายผล  

   จากผลการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีดังน้ี 

   1. ผลการวิเคราะหการศึกษาคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ใน 6 ดาน ตามคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก 

อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษานั้นเห็นถึงความสำคัญในเรื่องงานวิชาการ และมีความรูความเขาในการบริหารงาน

วิชาการ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการบริหารงานวิชาการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา รองลงมา คือดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และนอยที่สุด คือดานการนิเทศการศึกษา ตามลำดับ 

สอดคลองกับ อุไรวรรณ สุสม และ วลัยพร ศิริภิรมย (2558) ไดวิจัยความตองการจำเปนในการบรหิารวิชาการของโรงเรยีน

ดานมะขามเตี้ยวิทยาคม ผลการวิจัยพบวาการบริหารวิชาการโรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
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ซึ่งสอดคลองกับอัจฉระพรรณ ทองสันต และวลัยพร ศิริภิรมย (2558) ไดวิจัยความตองการจำเปนในการบริหารวิชาการ

ของโรงเรียนบานหมี่วิทยา ผลการวิจัยพบวาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานหมี่วิทยา ในภาพรวมและรายดาน

สวนใหญอยูในระดับมากเชนเดียวกันเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ดานการพัฒนาและใชสื่อ

และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผลการจัดลำดับความตองการจำเปนของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานหมี่วิทยา 

พบวา ดานที่มีคาดัชนีความตองการจำเปนสูงที่สุด คือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ ดานการ

พัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามลำดับสอดคลองกับงานวิจัย

เรวดี ซอนเพชร และ วรกาญจน สุขสดเขียว (2556) ไดทำการวิจัยภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ผลวิจัยพบวางานบริหารวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

   2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุ มีภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัฐพล พระวิทูรย (2557) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของกลุมโรงเรียนมัธยมอำแมจัน 

จังหวัดเชียงราย ผลวิจัยพบวาครูที่สอนในกลุมโรงเรียนมัธยมอำแมจัน จังหวัดเชียงราย ที่มีประสบการณดานการสอน

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของในกลุมโรงเรียนมัธยมอำแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมแตกตาง

กัน 

   3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพนัสนิคม 2 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามระดับการศึกษา โดยมีภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะระดับการศึกษาในทุกระดับจะมีความรู ความเขาใจแตกตางกันในการบริหารงาน

วิชาการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทิมา เหลี่ยมวงค (2558) ไดศึกษาระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการเปรียบเทียบระดับ

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู บริหารสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 4 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ผลวิจัยพบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช 

เพื ่อการศึกษาความคิดเห็นของครูที ่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ใหมีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน ผู วิจัยมี

ขอเสนอแนะ ดังน้ี 

  1. ดานการนิเทศการศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด โดยผูบริหารจึงควรมีการสงเสริมอบรมพัฒนาครูใหมีความรูความ

เขาใจหลักการนิเทศ บทบาทหนาท่ีของผูนิเทศ กระบวนการนิเทศ และประโยชนของการนิเทศ เพ่ือใหเพ่ือใหเกิดผลงานท่ี

ดี มีคุณภาพสูง เปนการพัฒนางาน พัฒนาคน ประสานงานและประสานความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีเกี่ยวของ และสราง

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และดำเนินการนิเทศอยางเปนระบบ 

  2. การวัดผล ประเมินและการเทียบโอนผลการศึกษา เปนอีกดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอย โดยผูบริหารควรมีการสงเสริม

ใหครูมีความรูและความเขาใจถึงจุดมุงหมายของการการวัดผล ประเมินและการเทียบโอนผลการศึกษา คือการวัดและ
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ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียนเพ่ือใหครูปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูไดอยางถูกตอง 

   ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยตอไป 

   1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการเปรียบเทียบกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
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ประถมศึกษานครป ม เขต  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม 

(นครราษฎรประสิทธ์ิ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

(2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ ์) สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ์) จำนวน 67 คน กลุม

ตัวอยางที่ใชในวิจัยนี ้ไดแก ครูโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 57 คน เครื ่องมือที ่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก 

แบบสอบถาม เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยพบวา (1) การบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม(นครราษฎรประสิทธิ์)สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา การบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ ) 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความไววางใจซึ่งกันและกัน รองลงมาคือการสื่อสารอยางเปดเผยและขอที่มีคาเฉลี่ยตำ่สุด 

คือ การมีเปาหมายเดียวกัน (2) เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบรหิารงานเปนทีมโรงเรยีนบานกระทุมลม (นคร

ราษฎรประสิทธิ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบวาโดยภาพรวมและรายดานมีความ

คิดเห็นไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: การบริหารงานเปนทีม ความคิดเห็นของคร ู

 

 

The purpose of this research: ( 1)  o s  o  e c ers  opi io  o  i is r io  e    

r  o  sc ool (N or r c pr si ) er e N or p o  pri r  c io l ervice re  ice 

2; ( 2)  o co p risio  o  e c ers  opi io  o  i is r io  e    r  o  sc ool 

(N ornrachprasit) er e N or p o  pri r  c io l ervice re  ice 2.  
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e pop l io , o li  67 i cl e  e c ers. e s ple were 57 e c ers w o were 

randomized by Stratified Random Sampling. The instrument was a questionnaire which 5 rating scales. 

e se  s is ics were perce e, ri e ic e , s r  evi io   es e  po esis  

Independent sample t-test. 

 The research result reveal that: (1) e c ers  opi io  o  i is r io  e    r  o  

school ( N or r c pr si ) u er e N or p o  pri r  c io l ervice re  ice 2, In overall 

aspects were at i  level. e  considered i  esce i  or er, el  ope  co ic io , 

p r icip io  l r s , ve e s e o l  i er c io   respec . (2) Comparisio  o  e c ers  

opi io  o  i is r io  e    r  o  sc ool ( N or r c pr si ) er e N or p o  

primary c io l ervice re  ice 2, cl ssi ie   i is r ors  e c ers. ver ll  i  ll 

aspects were not different level..  

 e  e e , e c ers  pi io s 

 

บทนำ 

ปจจุบันในยุคปฏิรูปการศึกษาของไทย ปจจัยสําคัญในการเสริมสรางการเรียนรูในโรงเรียน คือ ระบบการบริหาร

การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหโรงเรียนบรรลุความสําเร็จตามภารกิจและบทบาทหนาที่ของโรงเรียน ตองอาศัย

กระบวนการบริหารที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย ทุกสถาบันและทุกองคการที่เกี่ยวของภายนอกโรงเรียน ซึ่ง

การบริหารโดยองคคณะของบุคคล รูจักการทํางานเปนทีม ตลอดทั้งการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนมาตรฐาน ( ) 

ตามแนวการกระจาย อํานาจการบริหารซึ่งเนนผลประโยชนกับนักเรียนและชุมชนเปนหลัก (ธีระ รุณเจริญ 2554, หนา 7) 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน ไดสงผลกระทบตอการดำเนินงานขององคกร จึงทำใหองคกรตองวางแผนเพ่ือ

ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองคกรใหมีประสิทธิผล สถานศึกษาซึ่งเปนองคกรสำคัญในการพัฒนาคุณภาพมนุษย เปนองคกร

หน่ึงท่ีมุงแสวงหา แนวความคิดและเทคนิคในการปรับปรุงประสิทธิผลขององคกร นักวิชาการบางคนไดยืนยันวา การสราง

ทีมงานเปนเทคนิคการพัฒนาองคกรที่ไดรับความนิยมมากที่สุด เพราะเปนความพยายามที่จะชวยกลุมใหแกปญหาตนเอง

โดยการเรียนรูและสามารถเพ่ิมประสิทธิผลขององคกรไดจริง เพราะแนวคิดการทำงานเปนทีมเปนวิธีการท่ีจะทำใหสมาชิก

สามารถตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง และคนหาสาเหตุของการกระทำอันจะนำไปสูการปรับปรุงการทำงาน และสงผล

ถึงความมีประสิทธิผลขององคกรโดยสวนรวม  

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนองคการทางการศึกษาที่ดําเนนิภายใตกรอบ

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 แมวาโดยภาพรวมลักษณะองคการทาง

การศึกษาและหลักการทางการบริหารการศึกษาไทย ตามพระราชบัญญัติดังกลาวจะยึดถือหลักการบริหารแบบดั่งเดมิอยู 

แตก็มีหลายสวนที่ชี้ใหเห็นวา ไดมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับที่มีอธิบายไวในเชิง

ทฤษฎี คือ จากทฤษฎีทัศนะดั่งเดิมสูทฤษฎีในทัศนะสมัยใหม หรือกลาวอีกในหนึ่งไดวา ไดมีการนําเอาทฤษฎี ทัศนะ

สมัยใหม มาใชเพ่ือเปนทิศทางในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองคการทางการศึกษา และการบริหารการศึกษาของไทย เชน 

หลักการกระจายอํานาจ รวมท้ังหลักการมีสวนรวม ในการตัดสินใจ (กัญญา โพธิวัฒน, 2550, หนา 3-4) ซึ่งถือเปนพ้ืนฐาน

สําคัญที่นําไปสูความสําเร็จในการทำงานรวมกันทํางานเปนทมีของทุกฝายในองคการเหลานั้น คุณคาของการใชทีมในการ

บริหาร องคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะพบวา ทีมที่มีประสิทธิภาพกอใหเกิดประโยชนทั้งในดานการปฏิบัติงาน ที่บรรลุ

เปาหมายในการทํางานทั้งในเชิงผลผลิตและบริการ หรือประโยชนในดานเจตคติกัน ไดแก 3 ความพึงพอใจในการทํางาน

ของสมาชิก รวมท้ังประโยชนในดานพฤติกรรมการธรรมรงอยูในทีมตอไป (ภิญโญ มนูศิลป, 2551, หนา 5) เปนตน 
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โดยภาพรวมวัตถุประสงคของการสรางทีมงานการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิผลขององคกร 

โดยมีการรวมพลังกันปฏิบัติงานอันจะนำไปสูความสำเร็จของทั้งเปาหมายสวนบุคคลและขององคกรในเวลาเดียวกัน ใน

ทำนองเดียวกันการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนไมสามารถจะปฏิบัติงานไดตามลำพังคนเดียว ประกอบกับในปจจุบันมี

กระแสของการมีสวนรวมการตรวจสอบและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี3) 

พ.ศ.2553 ไดกำหนดใหมีการกระจายอำนาจไปสูทองถิ ่นและสถานศึกษา เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในทุก

ขั้นตอนของการดำเนินงาน เพื่อใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบและเปนเจาขององคกรอันจะกอใหเกิดความรวมมือในการ

บริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนพัฒนาการศึกษาไดกำหนดนโยบายดานการศึกษาไดเนนการพัฒนาระบบบริหารและการจดั

การศึกษาที่สงเสริมใหบุคคลมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปจจุบันถึงแมผูบริหารโรงเรียนตางๆในจังหวัดนครปฐมรวมท้ัง

โรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสทิธ์ิ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ไดพยายาม

สนับสนุนการทำงานเปนทีมแตยังพบปญหาที่เปนจุดบกพรองมากมายในการทำงานเปนทีมวาบุคลากรของโรงเรียนยังมี

แนวคิดรวมทั้งทัศนคติแตกตางกัน ขาดทักษะการทำงานเปนทีมที่ถูกตอง ไมเขาใจวัฒนธรรมการทำงานของโรงเรียนไม

เขาใจเนื้องานที่แทจริง ซึ่งการทำงานเปนทีมแตละฝายสวนใหญเปนบุคคลเดิมๆ ที่สนิทสนมกนัและทำงานรวมกันมานาน

เมื่อมีบุคคลากรมาใหมเขาไปเสริมและไมคุนเคยกันมากอนจะไมคอยไดรับความสนใจ ทำใหไมสามารถทำงานรวมกันไดดี

เทาที่ควรสิ่งเหลานี้ทำใหเกิดปญหาดานการสื่อสาร การประสานงาน ทำใหการทำงานโดยภาพรวมยังไมมีประสิทธิภาพ 

สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นยังไมดีเทาที่ควร ดังนั้น ผูบริหารงานและครูในโรงเรียนจึงตองทราบถึงปญหา แนว

ทางการแกไขปญหา เพื่อจะไดวางแผนการพัฒนาทีมงานใหมีประสิทธิภาพตอไป จากความสำคัญของการทำงานเปนทีม

ดังกลาวผูบริหารระดับสูงของสำนักเขตพื้นที่การศึกษา จึงมอบนโยบายการจัดการศึกษาที่เนนการมีสวนรวม และการ

ทำงานเปนทีม ( e wor ) ในฐานะท่ีเปนบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสำคัญตอการเรียนการสอน 

จึงสนใจศึกษาถึงสภาพการทำงานเปนทีมท่ีสามารถกอใหเกิดประสิทธิผลในการทำงาน และชวยใหสมาชิกในทีมไดสราง กล

ยุทธความรวมมือกัน เพ่ือดำเนินงานในองคกรไดคลองตัวและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ์) สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ) 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

 

สมมติ านการวิจัย 

1. ครูที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 แตกตางกัน 

2. ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม(นครราษฎร

ประสิทธ์ิ)สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 แตกตางกัน 

3. ครูท่ีมีประสบการณทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม(นครราษฎร

ประสิทธ์ิ)สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 แตกตางกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานเนือหา 

วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎร

ประสิทธิ ์) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจัยไดนำทฤษฎีของวูดค็อกและ ฟรานซิส 

( oo coc   r cis, 1 4  1) แมคเกรเกอร ( c re or, 1 60  1 -21) และลเิคิรท ( i er , 1 70 อางถึงในสุนันทา 

เลาหนันท, 2541  42) เก่ียวกับการบริหารงานเปนทีม ซึ่งแบงออกเปน 6 ดาน ประกอบดวย  

1. การมีปฏิสัมพันธ  

2. การมีสวนรวม  

3. การสื่อสารอยางเปดเผย  

4. การมีเปาหมายเดียวกัน  

5. การยอมรับนับถือ  

6. ความไววางใจซึ่งกันและกัน 

ประ ากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ ครูโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 57 คน 

กลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน67 คน โดยใชวิธีสุมอยางงายจากตารางกำหนดขนาดตัวอยางของเครซี่

และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1 70  607 -610) ไดจำนวน 57 คน ผูใหขอมูล ไดแก ครู 57 คน  

ตัวแปรท่ี  นการวิจัย 

1. ตัวแปรตน ไดแก ตำแหนงงาน จำแนกเปน 

1.1 ผูบริหาร 

1.2 คร ู

2. ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารงานเปนทีม ตามทฤษฎีของวูดค็อกและฟรานซิส ( oo coc   r cis, 

1 4  1) แมคเกรเกอร ( c re or, 1 60  1 -21) และลิเคิรท ( i er .1 70 อางถึงใน สุนันทา เลาหนันท, 2541  42) มี 

6 ดาน จำแนกเปน 

2.1 การมีปฏิสัมพันธ 

2.2 การมีสวนรวม 

2.3 การสื่อสารอยางเปดเผย 

2.4 การมีเปาหมายเดียวกัน 

2.5 การยอมรับนับถือ 

2.6 ความไววางใจซึ่งกันและกัน 

 

กรอบแนวคิด นการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนำทฤษฎีของวูดค็อกและฟรานซิส ( oo coc   r cis,  1 4  1) แมคเกรเกอร 

( c re or, 1 60  1 -21) และลิเคิรท ( i er , 1 70 อางถึงใน สุนันทา เลาหนันท, 2541  42) เกี่ยวกับการบริหารงาน

เปนทีม ซึ่งแบงออกเปน 6 ดาน ประกอบดวย 1) การมีปฏิสัมพันธ 2) การมีสวนรวม 3) การสื่อสารอยางเปดเผย 4) การมี
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เปาหมายเดียวกัน 5) การยอมรับนับถือ 6) ความไววางใจซึ่งกันและกัน นำมาเปนแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดใน

การวิจัย ดังน้ี 

ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎร

ประสิทธ์ิ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังตอไปน้ี  

เคร่ืองมือท่ี  นการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ( es io ire) จำนวน 1 ชุด มีโครงสรางแบงเปน 2 ตอน 

ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก อาย ุการศึกษา และประสบการณทำงาน 

ตอนที่  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานเปนทีมของผูบริหารในโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎร

ประสิทธิ ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 แตละขอมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (R i  c le) แบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

5  หมายถึง  การบริหารงานเปนทีมมากท่ีสุด  

4  หมายถึง  การบริหารงานเปนทีมมาก  

3  หมายถึง  การบริหารงานเปนทีมปานกลาง  

2  หมายถึง  การบริหารงานเปนทีมนอย  

1  หมายถึง  การบริหารงานเปนทีมนอยท่ีสุด  

การสรางเคร่ืองมือท่ี  นการวิจัย 

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดดำเนินการสราง

เครื่องมือตามข้ันตอนดังน้ี  

ตำแหนงงาน จำแนกเปน 

1. อายุ 

- ระหวาง 20 ป 

- 30 ปข้ึนไป          

2. การศึกษา 

- ปริญญาตร ี

- สูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป 

3. ประสบการณทำงาน 

- 1- 15 ป  

- 15 ปข้ึนไป 

การบริหารงานเปนทีม แบงออกเปน 6 ดาน

ประกอบดวย 

1. การมีปฏสิัมพันธ 

2. การมีสวนรวม 

3. การสื่อสารอยางเปดเผย 

4. การมีเปาหมายเดียวกัน 

5. การยอมรับนับถือ 

6. ความไววางใจซึ่งกันและกัน 
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1. ศึกษาเอกสารและการศึกษาที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนบานกระทุมลม(นคร

ราษฎรประสิทธ์ิ)สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

2. รางแบบสอบถาม  

3. นำแบบสอบถามฉบับรางเสนออาจารยที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกตองการใชสำนวนภาษา รับ

ขอเสนอแนะ และดำเนินการปรับปรุงแกไข  

4. นำแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทานรายชื่อผูเชี่ยวชาญมีดังนี้ ผอ.สญชัย รัศมีแจม, 

นางสาวกมลนัทธ มรมวง, นางสาวปริยฉัตร วงศดียิ ่ง ตรวจสอบโดยผูเชี ่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหา 

( o e  V li i ) และพิจารณาความเหมาะสมของสำนวนภาษาที ่ใชสื ่อความหมายใหชัดเจนและใหดัชนีความ

สอดคล อง  ( e  o  e  ec  o r e ce หร ือ  e  o  o cor ce) หร ือ เร ียกว  า  IOC โดยการนำ

แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญ 3 คน พิจารณาลงความเห็น โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี  

ใหคะแนน  +1  ถาผูเช่ียวชาญแนใจวาขอคำถามน้ันสอดคลอง  

ใหคะแนน  0  ถาผูเช่ียวชาญไมแนใจวาขอคำถามน้ันสอดคลอง  

ใหคะแนน  -1  ถาผูเช่ียวชาญแนใจวาขอคำถามน้ันไมสอดคลอง 

ไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไปถือวาอยูในเกณฑที่ใชไดถาต่ำกวานั้นตองนำมาปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะ  

5. นำแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาวิจัยไดพิจารณาและใหความ

เห็นชอบ  

6. นำแบบสอบถามไปทดลอง ( r  o ) ใชกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คนไดแกครูโรงเรียนวัดไร

ข ิงแลวนำขอมูลดังกลาว มาหาคาความเชื ่อมั ่น (Reli ili ) ของแบบสอบถาม โดยใชส ูตร สัมประสิทธิ ์แอลฟา

ของครอนบัค ( ro c s lp  oe icie ) ของเครื ่องมือแบบมาตราสวนประมาณคาตามวิธีของ Cronbach 

(1 70 202 -204) เพ่ือหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( lp  oe icie ) ท่ีมีคา มากกวา หรือ เทากับ 0.7  

7. แบบสอบถามที่ผานการหาคาความเชื่อมั่นแลวเปนแบบสอบถามฉบับจริงนำไปจัดพิมพเพื่อใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

การเกบรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย มีลำดับข้ันตอนการดำเนินการ ดังน้ี  

1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผูอำนวยการโรงเรียนบานกระทุมลม (นคร

ราษฎรประสิทธิ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขออนุญาตและขอความรวมมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล  

2. เมื่อไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูล ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีนำแบบสอบถามไปเก็บที่โรงเรียน

บานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กลุมตัวอยาง มา

จาก คณะครู 57 คน  

3. เมื่อไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูล ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีนำแบบสอบถามจำนวน 57 ฉบับ 

แจกใหครูโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ตอบคำถามพรอมนำมาคืน  

4. นำแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณ และนำคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิโดยใช

สำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร  
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การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป ดังรายละเอียด ตอไปน้ี  

1. การวิเคราะหเก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคล โดยการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ  

2. การวิเคราะหระดับความคิดเหน็ของครูในการบริหารงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรยีนบานกระทุมลม 

(นครราษฎรประสิทธ์ิ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สถิต ิ

ที่ใชไดแก คาเฉลี่ย ( e ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( r  evi io ) แลวนำเสนอในรูปแบบตาราง

พรอมคำบรรยายประกอบ นำผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยเปน 5 ระดับ ตาม

แนวคิดของ เบสท ( es  1 81  1 0) กำหนดดังน้ี  

 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความเห็นอยูในระดับ มากท่ีสุด  

 3.50 – 4.4  หมายถึง  มีความเห็นอยูในระดับ มาก  

 2.50 – 3.4  หมายถึง  มีความเห็นอยูในระดับ ปานกลาง  

 1.50 – 2.4  หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับ นอย  

 1.00 – 1.4  หมายถึง  มีความเห็นอยูในระดับ นอยท่ีสุด  

3. การเปรียบเทียบความคดิเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ) 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สถิติท่ีใช โดยใชการทดสอบคา t – es  ( epe e )  

สถิติท่ี  นการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสถิติที่ใชมี

ดังตอไปน้ี 

1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

1.1 การหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค ( e  

of item Objective Congruence: IOC ) 

1.2 การหาคาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามใชสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบัค ( ro c s lp  

oe icie ) 

2. สถิติท่ีใชในการพรรณนาขอมูล ไดแก 

2.1 คาเฉลี่ย ( ri e ic e ) 

2.2 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( r  evi io ) 

2.3 คารอยละ (Perce e) 

 3. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน ใชการทดสอบคา t แบบ Independent t-test 

 

ผลของการวิจยั  

การวิจัยเรื่อง การเปรยีบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎร

ประสิทธ์ิ) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามลำดับ ดังน้ี  

1. กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนครูโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 57 คน  

 2. การบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ ์) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศกึษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย พบวา ขอ
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ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความไววางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารอยางเปดเผย การยอมรับนับถือ การมีสวนรวม การมี

ปฏิสัมพันธ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ การมีเปาหมายเดียวกัน  

2.1 ดานการมีปฏิสัมพันธ พบวา การบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการมีปฏิสัมพันธ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีบรรยากาศการทำงานที่ดีเกื้อกูลกัน รองลงมาคือ 

ผูบริหารเปนแบบอยางในการสรางปฏิสัมพันธท่ีดี และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด ผูบริหารมีความเขาใจซึ่งกันและกันตอผูรวมงาน  

2.2 ดานการมีสวนรวม พบวา การบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุ มลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการมีสวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณา

เปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือครูมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานของ

โรงเรียนรองลงมาคือครูมีสวนรวมในการวางแผนการบริหารงานของโรงเรียน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผูบริหารและครู

มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน  

2.3 ดานการสื่อสารอยางเปดเผย พบวา การบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎร

ประสิทธ์ิ) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการสื่อสารอยางเปดเผย โดยภาพรวมอยูในระดบั

มาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารและครูสื่อสารเขาใจตรงกัน รองลงมาคือผูบริหารมีทักษะในการสื่อสารท่ีดีและขอท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ผูบรหิารเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา 

2.4 ดานการมีเปาหมายเดียวกัน พบวา การบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการมีเปาหมายเดียวกัน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารกำหนดเปาหมายการทำงานอยางชัดเจน รองลงมาคือครูเขาใจในเปาหมายของโรงเรียน และ

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ครูปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี 

2.5 ดานการยอมรับนับถือ พบวา การบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารเขาใจในความสามารถที่แตกตางของครูแตละคน รองลงมาคือครูสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืน

อยางมีความสุขและขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของครูอยางตั้งใจ 

2.6 ดานความไววางใจซึ่งกันและกัน พบวาการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม 

(นครราษฎรประสิทธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานความไววางใจซึ่งกัน

และกัน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารมอบหมายงานใหครูดวยความไววางใจ (Χ รองลงมา

คือครูสามารถปรึกษาปญหานอกเหนือจากงานกับเพื่อนรวมงานไดและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ครูเชื่อมั่นในความสามารถ

ของผูรวมงาน  

3. เมื ่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎร

ประสิทธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา การมีสวนรวม การมีเปาหมายเดียวกัน การ

ยอมรับนับถือและความไววางใจซึ่งกันและกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน แตการมีปฏิสัมพันธและการสื่อสารอยาง

เปดเผย มีความเห็นแตกตางกันโดยมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนบานกระทุมลม 

(นครราษฎรประสิทธ์ิ) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  
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1. การบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย ไดแก การสื่อสารอยางเปดเผย การมีสวนรวม ความ

ไววางใจซึ่งกันและกัน การมีเปาหมายเดียวกัน การมีปฏิสัมพันธ และการยอมรับนับถือ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมานิ

สา พูลสวัสดิ์ (2558  5) วิจัยเรื่อง การพัฒนาการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียนอำเภอแปลงยาว สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ระดับการพัฒนาการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียนอำเภอแปลง

ยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สถานศึกษาทุก

แหงไดมีการจัดการระบบการบริหารการศึกษาที่มีรูปแบบเนนการกระจายอำนาจการบริหารไปยังบุคลากรทุกคนทุกฝาย 

ซึ่งครูถือวาเปนบุคลากรที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมตางๆของโรงเรียน โดยไดเขามามีสวนรวมในการคิด สามารถแสดง

ความคิดเห็น พูดคุยปรึกษาหารือกันมากข้ึน มีการประสานงานระหวางบุคคล กลุมงานรวมมือรวมใจกัน รวมกันทำงานดวย

ความมุงมั่น ใหการยอมรับและไวใจซึ่งกันและกัน จึงทำใหการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ สงผลใหการทำงานเปนทีม

ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงเดือน กลีบมาลัย (2556  86) วิจัยเรื่อง การศึกษา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงกับการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบวา การทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการ

ทำงานในระบบสถานศึกษามีบุคลากรที่ทำงานรวมกันคอนขางมาก การจะใหปฏิบัติงานตางๆประสบผลสำเร็จ จึง

จำเปนตองอาศัยการทำงานเปนทีม ซึ่งประกอบดวย การผสมผสานทักษะและความสามารถตางๆของบุคคลที่แตกตางกัน

เขาไวดวยกันอยางเหมาะสมในการปฏิบัติงานในแตละสถานการณ มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนและมีความรับผิดชอบใน

วัตถุประสงครวมกัน สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย สามารถแสดงความรูสึก สื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูล 

ขาวสาร ความคิดเห็นที่จำเปนตอการทำงาน ใหความรวมมือ มีความสัมพันธภาพที่ดีระหวางกลุม สามารถจัดการความ

ขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในทางสรางสรรค ยอมรับการทำงานเปนทีม การตัดสินใจรวมกัน ซึ่งเปนสิ่งจำเปนในการพัฒนาขีด

ความสามารถของทีม 

2. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนบานกระทุมลม(นครราษฎรประสิทธ์ิ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบวาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของอริศษรา อุมสิน (2560  55) วิจัยเรื่อง การศึกษาการทำงานเปนทีมของครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบวา การทำงานเปนทีมของครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จำแนกตามประสบการณการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทาง

สถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่ปฏิบัติงาน

รวมกันน้ันจะมีประสบการณในการปฏิบัติงานนอยหรือมากก็ตาม แตทุกคนน้ันจะมีการปรับตัวใหสามารถเขากับทีมงานได 

ก็เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น และบุคลากรจะมุงตอผลสำเร็จในการทำงานเปนอยางมาก และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ลำเทียน เผาอาจ (255  72) วิจัยเรื่อง การทำงานเปนทีมของขาราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอ

เมืองตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ

การทำงานเปนทีมของขาราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเมืองตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาตราด จำแนกตามตำแหนงหนาท่ี ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิต ิทั้งนี้อาจ

เปนเพราะผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีบทบาทในการบริหารโรงเรียน ซึ่งจะเปนผูนำในการกำหนดเปาหมาย 
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ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นคร

ราษฎรประสิทธ์ิ) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

ขอเสนอแนะสำหรับการนำ ป  

1. ผูบริหารควรมีการกำหนดเปาหมายการทำงานอยางชัดเจน เพื่อใหการทำงานเปนทีมสามารถดำเนินไปได

อยางเรียบรอย  

2. ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ เพ่ือใหครูสามารถทำงานกันอยางมีความสุข  

ขอเสนอแนะ นการวิจัยครังตอ ป 

1. ควรวิจัยปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ์) สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

2. ควรวิจัยปญหาของการบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ)สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
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ขวัญกำลัง จ นการป ิบัติงานของครูเทคนิคกา สินธุ 

          

   
 

สมปอง เฉิดเจริญ 1, จุฑารัตน นิรันดร2 และ ธัญศญา โสภณ3 

Sompong Chardchom 1, r  Nir or 2 and Thansaya Thassoopon3 
1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2,3อาจารยประจำคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ผูนิพนธหลัก e- il  r . ir o . c.   

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูเทคนิคกาฬสินธุ 

จำนวน 5 ดาน ไดแก ดานความสำเร็จในการทำงาน ดานความรูสึกรับผิดชอบ ดานความรูสึกพึงพอใจ ดานความมั่นคง 

และโอกาส และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแกของครูอาชีวศึกษาจังหวัด

กาฬสินธุ ทั้ง 6 วิทยาลัย จำนวน 155 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความ

เช่ือมั่นเทากับ 0. 5 สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบรายคูโดยวิธีเชฟเฟ  

ผลการวิจัยพบวา 1) ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูครูเทคนิคกาฬสินธุโดยรวบรวมและรายดานอยูใน

ระดับมากเรียงลำดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานความรูสึกพึงพอใจ ดานความมั่นคงและโอกาส ดานความรูสึก

รับผิดชอบ ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และดานความสำเร็จในการทำงาน 2) ผลการเปรียบเทียบขวัญกำลังใจใน

การปฏิบัติงานของครูเทคนิคกาฬสินธุ พบวา เพศ ระดับการศึกษา และรายดานไมแตกตางกัน จำแนกตามอายุ พบวา

โดยรวมครูท่ีมีอายุต่ำวา 30 ป มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานมากกวาอายุ 30-3  ป และอายุ 40 ปข้ึนไปอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ.05  

คำสำคัญ: ขวัญกำลังใจในการปฏบัิติงานของครูเทคนิคกาฬสินธุ 

 

 

e p rpose o  is rese rc  were  (1) o s  e or le o  e c ers ec ic l olle e 

Kalasin  i  5 spec s, el  e s ccess o  wor . Respo si le is c io  ec ri   oppor i   

oper io l e viro e  (2) o co p re or le o  e c ers ec ic l olle e l si . Research 

e o lo  w s s rve  rese rc . e pop l io , o li  258 eachers Kalasin.The sample used in this 

research Including 155 Teachers College Kalasin. instrument of research was 5 levels rating scale 

questionnaire.The statistic were percentage, mean,Standard Deviation. t- es , o e-way analysis of 

variance and double testing by the chief method 

or i i s  1) or le i  e per or ce o  e c ers ec ic l olle e l si  In the overall 

 ll spec s were i  levels. 2) e co p riso  o  or le i  e per or ce e c ers ec ic l 

College Kalasin found that the i ere  o  e er e c io  levels were o  i ere . l ssi ie   e, 
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found that the overall teacher that different age were different opi io  wi  s is ic l si i ic ce  .05 

level. 

 or le i  e per or ce o , e c ers Technical College Kalasin 

 

บทนำ 

การศึกษาเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและเปนกระบวนการที่สงเสริมใหมี

ความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ สังคมมีการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และเปนระบบมีความคิดที่สรางสรรค 

สติปญญา (พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542) ระบุวา “การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของ

บุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู , การฝกการอบรม, การสืบสานทางวัฒนธรรม, การสรางสรรคจรรโลง

ความกาวหนาทางวิชาการ, การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนให

บุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” จากอิทธิพลของโลกาภิวัฒนสงผลกระทบตอสังคมโลกและสงัคมไทยเปนอยางมาก

จึงมีการปฏิรูปการศึกษาใหม เพ่ือใหกาวทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงเพ่ือท่ีจะใหระบบการศึกษามีคุณภาพมากยิ่งข้ึนการ

ปฏิรูปการศึกษาการปรับเปลี่ยนพัฒนา เพื่อใหการศึกษาสามารถสรางคนดีใหกับสังคมและเปนพลังในการพัฒนาประเทศ 

ใหสามารถแขงขันกับนานาอารยประเทศบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความเปนไทยการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยให

คนไดพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ตลอดชีวิตในประเทศที่พัฒนาแลวการพัฒนาศักยภาพของคนจะตองนำหนาการพัฒนา

ประเทศในมิติอื่น ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเพื่อพัฒนาคนในชาติใหมีความรูและประสบการณ โดยให

การศึกษาเปนตัวนำการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ เพื่อคนในชาติจะไดนำความรูและประสบการณไปพัฒนาประเทศใหมี

ความเจริญรุงเรือง ดังท่ีเราจะพบวาประเทศท่ีพัฒนาแลวหลายๆ ประเทศจะมีประชากรท่ีไดรับการศึกษาในอัตราท่ีสูง 

“ครู” คือ บุคลากรในสถานศึกษาซึ่งทำหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนลักษณะงานที่ปฏิบัติตองมี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหนงเปนบุคลากรวิชาชีพ การประเมินผลผูเรยีน การสงเสริมการเรียนรูในลกัษณะองครวม โดย

ยึดผูเรียนเปนสําคัญดวยวิธีการสอนแบบตางๆ อยางหลากหลาย และคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหเต็มศักยภาพตรงตามหลักสูตรตลอดทางสงเสริมพัฒนากิจกรรมพฤติกรรมของผูเรียนดวยกระบวนการท่ีเช่ือถือได

พรอมท้ังคอยเอาใจใสดูแลพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม และรวมมือกับชุมชนสถาบันหรือแหลงการเรียนรูตางๆ อยูเสมอครูเปน

ผูมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคนใหมีคุณภาพการที่จะพัฒนาคนใหมีคุณภาพไดน้ันสิ่งสำคัญคือ ตองพัฒนา

คุณภาพครูปจจุบันคุณภาพการปฏิบัติงานของครูยังไมนาพึงพอใจ การอุทิศตนของครูในปจจุบันยังไมอุทิศตนใหกับอาชีพ

อยางแทจริง ครูยังมีการพัฒนาตนเองนอยครูไมรักศรัทธาตออาชีพครูขาดความกระตือรือรนในการทำงานขาดระเบียบวินัย

และความรับผิดชอบประสิทธิภาพในการทำงานของครูลดนอยลงอาจเกดิจากการที่ครูและผูบังคับบัญชาม ีทัศนคติที่ไมดี

ตอกันความพึงพอใจในการทำงาน สภาพแวดลอมในวิทยาลัยความขัดแยงในวิทยาลัย ภาวะความกดดันในการทำงาน

บรรยากาศในการทำงานท่ีตึงเครียดงานท่ีซ้ำซากจำเจไมไดสอนตรงตามสาขาท่ีเรียนมาสิ่งเหลาน้ีจะบันทอนจิตใจกอใหเกิด

ผลเสียตอการทํางานของครูจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีสถานศึกษาจะตองมีการบริหารงานบุคคล เพ่ือใหเกิดความคลองตัว

มีอิสระภายใตกฎหมายระเบียบเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ครูจะไดรับการพัฒนาใหมีความรูไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ  

ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานขวัญกําลังใจถือเปนสิ่งท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานหากผูปฏิบัตงิานมีขวัญกําลังใจท่ีดยี

อมมีความมุงมั่นท่ีจะทํางานใหสําเร็จสงผลใหมีการอุทิศตนและทุมเทในการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีปรัชญา 

กลาผจญ (2543  181) กลาวถึงขวัญในการปฏิบัติงานวา คนจะสามารถปฏิบัติหนาที่ได เต็มความสามารถมีประสิทธภิาพ 

และมีประสิทธิผลสูงตอเมื่อเขามีขวัญและกำลังใจท่ีดีเทาน้ัน หากองคการหรือหนวยงานใดมีสมาชิกท่ีมีขวัญและกำลังใจใน

การปฏิบัติงานต่ำก็เปนความคาดหมายไววา กิจการขององคการหรือหนวยงานน้ัน ยอมไมประสบผลสำเร็จ หรือผลสัมฤทธ์ิ
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ที่ต่ำแนนอน ดังนั้นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งที่เกี่ยวของในชีวิตประจำวันและการทำงานอยูเสมอ หาก

ผูปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจสูงเขาก็ยอมจะเต็มใจ กระตือรือรนเอาใจใสตอหนาท่ีปฏิบัติงาน และพยายามทุกวิถีทางท่ีจะ

ชวยใหการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเปาหมาย และในทางกลับกัน หากเขามีขวัญและกำลังใจท่ีต่ำ ความกระตือรือรนในการ

ทำงานจะมีนอยมากทำงานแบบเชาชามเย็นชาม ไมคิดริเริ่มสรางสรรค จึงเห็นไดวาขวัญและกำลังใจเปนสิ่งสำคัญและมี

ผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานโดยตรง ถาคนในหนวยงานอยูในสภาพท่ีเสียขวัญหรือขวัญต่ำการ

เกิดความระแวงไมเชื่อใจกัน การชิงดีชิงเดนในหมูคนรวมงานจะมีมากขึ้น อันจะนำไปสูความเบื่อหนายหมดกำลังใจละท้ิง

งาน สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ จึงไดใหความสำคัญของการสงเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร โดยไดกำหนดเปนนโยบายและจุดเนนในการดำเนินงานวาจะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ

ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตลอดจนสนับสนุนใหเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสนิธุ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ จำแนกตาม เพศ อายุ 

ระดับการศึกษาและรายไดตอเดือน  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ มีขอบเขตในการวิจัยดังน้ี 

1  ประ ากรและกลุมตัวอยาง 

1 1 ประ ากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ครูท่ีปฏิบัติงานสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุท้ังสิ้น 6 แหง จำนวน 258 

คน 

1  กลุมตัวอยาง 

 กำขนาดหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซีและมอรเกรน (Krejcieand Morgan, 1 70  อางถึงใน บุญชม 

ศรีสะอาด, 2545: 43) ไดจำนวน 155 คน 

 ตัวแปรศึกษา 

1 ตัวแปรตน   สถานภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษากาฬสินธุ จำแนก

เปน 

1) เพศ  

2) อาย ุ

3) ระดับการศึกษา 

4) รายไดตอเดือน 

 ตัวแปรตาม  ) ไดแก ระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ โดยใชแนวคิดในการวิจัยของ (พัชรี คงด,ี 2556  24) แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก 

1) ดานความสำเร็จในการทำงาน 

2) ดานความรูสึกรับผิดชอบ  

3) ดานความรูสึกพึงพอใจ  

4) ดานความมั่นคงและโอกาส 
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5) ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ นำแนวคิดการวิจัย

ของพัชรี คงดี เรื่องขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครสวรรค (พัชรี คงดี, 2556  24) มาเปนแนวทางในการศึกษาทั้ง 5 ดานไดแก ดาน

ความสำเร็จในการทำงาน ดานความรูสึกรับผิดชอบ ดานความรูสึกพึงพอใจ ความมั่นคงและโอกาส และดานสภาพแวดลอม

ในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไวดังภาพท่ี 1 

 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม  

 (  )     (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

เคร่ืองมือและสถิติท่ี  นการวิจยั 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดดำเนินการสรางแบบสอบถามเก่ียวกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ มีข้ันตอนในการดำเนินการดังน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ในเรื่อง ศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยการ

อาชีพพนมทวน จากนั้นนำมากำหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย กำหนดนิยาม และเพื่อใชเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม  

2. สรางแบบสอบถามเก่ียวกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของวิทยาลยัสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ และ

ตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามวาครอบคลุมวัตถุประสงคหรือไมจากน้ันนำไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ  

 3. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารยที ่ปรึกษาใหผู ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา เพ่ือ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity ตรวจสอบภาษาและความถูกตองโดยทดสอบหาคาความเที่ยงตรงเชิง

เน้ือหาโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งไดไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67-1.00  

 4. นำแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลวไปทดลองกับประเภทท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน นำมาวิเคราะห

หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค ( ro c s lp  oe icie ) ได

คาความเช่ือมั่นเทากับ 0. 5 

  ปรับปรุงแบบสอบถามแลวนำไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางครูวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ 

 

สถานภาพของครอูาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

ประกอบดวย 

1. เพศ   

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษาสูงสดุ  

4. รายไดตอเดอืน 

 

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ ประกอบดวย 5 ดานดังน้ี  

1. ดานความสำเร็จในการทำงาน 

2. ดานความรูสึกรับผิดชอบ 

3. ดานความรูสึกพึงพอใจ 

4. ดานความมั่นคงและโอกาส 

5. ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
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เกบรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมเครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1. นำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไปขอความรวมมือจาก ผูอำนวยการผูวิทยาลัย

ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

 2. ผู ว ิจ ัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถาม 155 ฉบับ และเก็บแบบสอบถามดวยตอนเองได

แบบสอบถามกลับมา 155 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 กำหนดระยะเวลาการรับคืนแบบสอบถามใน 15 วัน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆ ในสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ ดำเนินการดังน้ี 

 1. นำแบบสอบถามท่ีมีขอความสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส 

2. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ 

การศึกษาและรายไดตอเดือน ของครูวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษากาฬสินธุ โดยหาคาความถ่ี และคารอยละ 

3. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษากาฬสินธุ โดยหาคาเฉลี่ย  

( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( . .S D ) เปนรายขอ รายดานและโดยรวมและนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

คาเฉลี่ยแปลผลดังน้ี 

4.51-5.00 หมายถึง มีขวัญกำลังใจในการปฏบัิติงานอยูในระดับมากท่ีสดุ 

3.51-4.50 หมายถึง มีขวัญกำลังใจในการปฏบัิติงานอยูในระดับมาก 

2.51-3.50 หมายถึง มีขวัญกำลังใจในการปฏบัิติงานอยูในระดับปานกลาง 

1.51-2.50 หมายถึง มีขวัญกำลังใจในการปฏบัิติงานอยูในระดับนอย 

1.00-1.50 หมายถึง มีขวัญกำลังใจในการปฏบัิติงานอยูในระดับนอยท่ีสุด 

4. วิเคราะหเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ จำแนกตามเพศ 

ระดับการศึกษา วิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test) 

5. วิเคราะหเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ จำแนกตาม 

อายุ รายไดตอเดือน วิเคราะหโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( e  l sis o  V ri ce) ถาพบความ

แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทำการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธี

ของเชฟเฟ ( c e e  e oo ) การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยครั้งน้ี วิเคราะหดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 

 

ผลของการวิจยั 

การวิจัยเรื่องน้ีผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. สภาพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 232 คน คิดเปนรอยละ70.10 อายุ 40 ปขึ้นไป จำนวน 

15  คน คิดเปนรอยละ 40.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 166 คนคิดเปนรอยละ 50.2 รายไดตอเดือนระหวาง 

20,001-25,000 บาทจำนวน 143 คน คิดเปนรอยละ 43.2 ประสบการณการปฏิบัติงานมากกวา 11 ปข้ึนไป จำนวน 154 

คนคิดเปนรอยละ 46.6 

2. ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับ

มากโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความรูสึกพึงพอใจ ดานความมั่นคงและโอกาส ดานสภาพแวดลอมใน
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การปฏิบัติงาน ดานความรูสึกรับผิดชอบ และดานความสำเร็จในการทำงาน เมื่อพิจารณาในแตละดานสามารถสรุปได 

ดังน้ี  

2.1 ดานความสำเร็จในการทำงาน ครูที่เปนกลุมตัวอยางขวัญกำลังใจในการปฏิบัตงิานของครวิูทยาลัยตางๆ

ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากท่ีสุด 1 ขอ 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือการทำงานทีไดรับมอบหมายบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว รองลงมาคือในหนวยงานเห็นความสำคัญ

ของงานท่ีทานปฏิบัติและขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

2.2 ดานความรูสึกรับผิดชอบ ครูที่เปนกลุมตัวอยางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆใน

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือทานเปนผูที่ใฝหาความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการอบรมศึกษาเอกสารและวิธีการอื่นอยาง

สม่ำเสมอรองลงมาคือทานปฏิบัติงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือการไดรับมอบหมาย

งานทีตรงกับความรูความสามารถ  

2.3 ดานความรูสึกพึงพอใจ ครูท่ีเปนกลุมตัวอยางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสนิธุ โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด 2 ขอ ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือการปฏิบัติงานในโรงเรียนทำใหทานมีโอกาสใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ีรองลงมาคืองานท่ีปฏิบัติอยู

ในขณะน้ีทานมีความพึงพอใจกับงานอยูแลว และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือทานไดรับการพิจารณาความดีความชอบประจำป

อยางยุติธรรม 

2.4 ดานความมั่นคงและโอกาส ครูที่เปนกลุมตัวอยางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆใน

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือทานมั่นใจวาสามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ในโรงเรียนไดดีรองลงมาคือทานมีโอกาสที่จะไดเลื่อนวิทย

ฐานะ และตำแหนงที่สูงขึ้นตามความรูความสามารถ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือมีสวัสดิการชวยเหลือครูเมื่อไดรับอุบตัเิหตุ

หรือเจ็บปวยเปนอยางด ี 

2.5 ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ครูท่ีเปนกลุมตัวอยางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัย

ตางๆในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด 

2 ขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือบรรยากาศในการทำงานมีความเปนมิตรและมีความเปนกันเอง รองลงมาคือสภาพแวดลอม

ของโรงเรียนและที่ทำงานเอื้ออำนวยตอการปฏิบัติงานของทาน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือหนวยงานมีความพรอมดาน

วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน  

3. ผลการเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ 

โดยการทดสอบคาที (t- es  ) จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา  

3.1 ครูท่ีมีเพศตางกัน และระดับการศึกษาตางกัน กันมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆใน

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

4. ผลการเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆ ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสนิธุ 

โดยการวิเคราะหคาแปรปรวนทางเดียว ( e  l sis o  V ri ce) จำแนกตาม อายุ รายไดตอเดือน และ

ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

4.1 ครูที่มีอายุตางกัน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆ ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

กาฬสินธุ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความมั่นคงและ

โอกาส ไมแตกตางกัน สวนท่ีเหลือท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานความสำเร็จในการทำงาน ดานความรูสกึรับผิดชอบ ดานความรูสึก

พึงพอใจ และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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4.2 ครูที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานสภาพแวดลอมในการปฏบิัติงาน แตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนท่ีเหลือท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานความสำเร็จในการทำงาน ดานความรูสึกรับผิดชอบ 

ดานความรูสึกพึงพอใจ และดานความมั่นคงและโอกาส ไมแตกตางกัน 

4.3 ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆใน

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมไมแตกตางกัน เมื ่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนที่เหลือทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานความสำเร็จในการทำงาน 

ดานความรูสึกรับผิดชอบ ดานความรูสึกพึงพอใจ และดานความมั่นคงและโอกาส ไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานท่ีดำเนินการและสนับสนุนดานการศึกษา

โดยเฉพาะมีการสงเสริม สนับสนุน ดูแลบุคลากรตามระบบราชการ สอดคลองกับการวิจัยของสุวัฒ พันธฤทธิ์ (2553) 

ผลการวิจัยพบวาครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานทั้งภาพรวมและหลายดาน อยูในระดับมากทุกดาน และพนักงานครูมี

ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมแตกตางกันยกเวน พนักงานครูที่มีอายุ ระดับเงินเดือน ระดับตำแหนง ที่มี

ความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 05 อภิปรายในแตละดานดังน้ี 

1.1 ดานความสำเร็จในการทำงาน พบวาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ มีระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูในโรงเรียนขนาด

ใหญพิเศษปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย และวัตถปุระสงคทั้งของหนวยงานและตนเอง โดยสามารถหาวิธีแกปญหาและ

ปองกันปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจนบรรลุผลสำเร็จในการทำงาน เกิดความรูสึกภูมิใจในความสำเร็จของงาน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของปริญญา อินสวาง (2552) ไดศึกษาระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ ขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ผลการวิจัยพบวาขาราชการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ท้ังในภาพรวม และราย

ดานท่ี 6 ดานอยูในระดับมาก 

1.2 ดานรูสึกรับผิดชอบ พบวาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

กาฬสินธุ มีระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีความ

พึงพอใจในงานในหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบ และปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกำลังความสามารถ และ

สามารถปฏิบัติที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ตวนโรสณา โตะนิแต 

(2550) ไดศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบวา 1. ขวัญและ

กำลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของครูในเขตพื้นที ่การศึกษาจังหวัดยะลาอยูในระดับปานกลางยกเวนดานความ

เจริญเติบโตและการพัฒนามีระดบัขวัญและกำลังใจอยูในระดับมาก 2. ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของครูใน

เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลาตามตัวแปรดานประชากรศาสตรและดานสถานการณไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ศาสนาประสบการณในการทำงานเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสถานที่ตั้งของโรงเรียนการเกิดเหตุการณกับคนใกลชิดและการ

เกิดเหตุการณในโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติแตในดานภูมิลำเนาวฒิุ

ทางการศึกษารายไดที่ไดรับตอเดือนการใชภาษามลายูทองถิ่นและการมีเจาหนาที่รักษาความสงบในโรงเรียนมีขวัญและ

กำลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  
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1.3 ดานความรูสึกพึงพอใจ พบวาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ มีระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมี

ความพึงพอใจกับการไดรับการยกยอง ชมเชย การแสดงความยินดี การใหกำลังใจ การไดรับความไวใจ การแสดงออกอ่ืน ๆ 

ที ่แสดงใหเห็นถึงความเชื ่อถือ การยอมรับในความสามารถ เมื ่อทำงานอยางใดอยางหนึ ่งบรรลุผลสำเร็จทั ้งจาก

ผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวนีย แกวบุดดา (2555) ไดทำวิจัย เรื่อง ขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานครูวิทยาลัยสารพัดชาง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวาระดับขวัญ

กำลังใจของครูท่ีปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดชาง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูในระดับมาก 

เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยู ในระดับมากทั้ง 5 ดาน เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความมั่นคงและความกาวหนา ดานความสัมพันธกับการยอมรับใน

หนวยงาน และดานรายไดและสวัสดิการ 

1.4 ดานความมั่นคงและโอกาส พบวาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ มีระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมี 

การไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือตำแหนงใหสูงขึ้น รวมทั้งโอกาสที่จะไดรับสวัสดิการการชวยเหลือเมื่อไดรับอุบัติเหตุ

หรือการเจ็บปวยเปนอยางดี และเพ่ือเพ่ิมความรูเก่ียวกับตำแหนงหนาท่ีท่ีปฏิบัต ิซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยทิพยประภา ทอง

สี (2551) ศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางเทศบาลตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัด

ชลบุรี ผลการวิจัยพบวาระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัตงิานของขาราชการและลูก จางเทศบาลตำบลเสม็ด ในภาพรวม 

อยูในระดับสูงมากในทุกกิจกรรม ดานสภาพการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจาง ดานความเพียงพอของรายไดดาน

ความสัมพันธ ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ดานโอกาสความกาวหนา ดานความยุติธรรมในหนวยงาน ดาน

สวัสดิการของขาราชการและลูกจางดานความมนคงในการปฏิบัติงาน และดานความพึงพอใจในงานจาก การทดสอบ

สมมติฐานพบวาขาราชการและลูกจางทีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติคือ .05 ขาราชการท่ีมีอายุระดับการศึกษา รายไดตอเดือน มีช้ันยศมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ี

ตางกัน ขวัญและกำลงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

1.5 ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน พบวาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสงักัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ มีระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูในโรงเรียนขนาด

ใหญพิเศษมีอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีอุปกรณเพียงพอ บรรยากาศในการทำงานมีความเปน

กันเอง สภาพแวดลอมในโรงเรียนสงเสริมการทำงานไดอยางสะดวกสบาย จำนวนบุคลากรมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน

ในสถานศึกษา และปริมาณงานสอดคลองกับชั่วโมงการทำงานแตละวัน สอดคลองกับงานวิจัยของบดินทร สามหมอ 

(2551) ไดทำวิจัยเรื่อง การศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ 

เขต 1 ผลการวิจัยพบวาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 7 ดาน มีคาเฉลี่ยเรียงตามลำดับจากมากไปหา

นอย คือ ดานความมั่นคงในการทำงาน ดานความสัมพันธกับผู บังคับบัญชา ดานโอกาสกาวหนา ดานสถานภาพการ

ดำรงชีวิต ดานสภาพการทำงาน ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานดานความสำเร็จในการทำงาน และขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติ งานระดับปานกลาง 1 ดาน คือดานเงินเดือนและสวัสดิการ 

2. ผลการเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ 

จำแนกตาม เพศ อายรุะดับการศกึษา รายไดตอเดือน และประสบการณการปฏิบัติงาน สามารถนำมาอภิปรายผลการวิจัย

ไดดังน้ี 
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2.1 เพศ จากผลการวิจัยพบวาครูท่ีมีเพศตางกันมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูไมแตกแตกตางกัน ครู

เพศหญิงมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานมากกวา ครูเพศชาย โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน ไดแก ความสำเร็จในการ

ทำงานดานความรูสึกรับผิดชอบดานความรูสึกพึงพอใจดานความมั่นคงและโอกาสดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ไม

แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทิมา หัสนีย (2553) ไดศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหองคประกอบของขวัญและ

กำลังใจในการฏิบัติงานครูในจังหวัดยะลา” ผลการวิจัยพบวาครูท่ีมีเพศแตกตางกันมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานทุก

องคประกอบไมแตกตางกัน ซึ่งแสดงวา ความแตกตางของครูท่ีมีเพศตางกันไมสงผลตอระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

2.2 อายุ จากผลการวิจัยพบวาครูท่ีมีอายุตางกันมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูแตกแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญท่ีสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังโดยภาพรวม ดานความรูสึกพึงพอใจ และดานความมั่นคงและโอกาส ไมแตกตาง สวนดาน

ความสำเร็จในการทำงาน ดานความรูสึกรับผิดชอบ ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ี

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวัฒ พันธฤทธิ์ (2553) ไดศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ครู โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวาครูที่มีอายุ ระดับ

เงินเดือน ระดับตำแหนง ท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 05  

2.3 ระดับการศึกษา จากผลการวิจัยพบวาครูทีมีระดับการศึกษาตางกันมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ

ครูทั้งโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทิพยประภา ทองสี (2551) ศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการและลูกจางเทศบาลตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวาขาราชการที่มีอายุระดับ

การศึกษา รายไดตอเดือน มีช้ันยศมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีตางกัน ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

ซึ่งแสดงวา ความแตกตางของครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันไมสงผลตอระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

2.4 รายไดตอเดือน จากผลการวิจัยพบวาครูท่ีมีรายไดตอเดือน ตางกันมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู

แตกแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยภาพรวม ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน แตกตาง สวนท่ี

เหลือทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวัฒ พันธฤทธิ์ (2553) 

ไดศึกษา ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ อำเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวาครูท่ีมีอายุ ระดับเงินเดือน ระดับตำแหนง ท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 05  

2.5 ประสบการณการทำงาน จากผลการวิจัยพบวาครูทีมีประสบการณการทำงานตางกัน มีขวัญกำลังใจใน

การปฏิบัติงานของครูแตกแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยภาพรวม ดานสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงาน แตกตางกัน สวนท่ีเหลือท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของจันทิมา หัสนีย (2553) ไดศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหองคประกอบของขวัญและกำลังใจในการฏิบัติงานครูในจังหวัด

ยะลา” ผลการวิจัยพบวาครูท่ีมีประสบการณในการทำงานตางกันมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในองคประกอบดาน

ความมั่นคงปลอดภัย สวัสดิการท่ีไดรับและความกาวหนาในอาชีพแตกตางกันท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 05  

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัย ป  

1. ดานความสำเร็จในการทำงาน การทำงานท่ีไดรับมอบหมายบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว ผูบริหารควรใหการยก

ยองกำลังใจในความสำเร็จในการทำงานของผูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทียมกัน 
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2. ดานความรูสึกรับผิดชอบ เปนผูที่ใฝหาความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการอบรมศึกษาเอกสารและวิธีการ

อื่นอยางสม่ำเสมอทุกคนในหนวยงานจึงทำใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่และบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว จึงทำใหไดรับการ

ยอมรับจากเพ่ือนรวมงานจึงทำใหมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน 

3. ดานความรูสึกพึงพอใจ การปฏิบัติงานในโรงเรียนทำใหทานมีโอกาสใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ี เมื่อมี

การพิจารณาความดีความชอบประจำป ก็มีการพิจารณาอยางยุติธรรมจึงทำใหมีความรูสึกพึงพอใจ 

4. ดานความรูสึกมั่นคงและโอกาส งานท่ีไดรับมอบหมายและปฏิบัติอยูมีความมั่นคงในหนาท่ีการงานและเอ้ือตอ

ความกาวหนาในวิชาชีพครูจึงทำใหมีความมั่นใจในตำแหนงหนาท่ี จึงทำใหปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี 

5. ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัตงิาน เมื่อเขามาปฏิบัติงานในโรงเรียนบุคลากรยอมเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน

ดังน้ัน จึงพยายามหาวิธีการปรับปรุงและแกไข สงเสริมใหครูพอใจในหนาท่ีการทำงาน ชวยเหลือดูแลสถานท่ีทำงาน  

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครังตอ ป 

1. ควรศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

กาฬสินธุ  

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบและจัดระดับและความสำคัญท่ีมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของแตละโรงเรียน 
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ความพึงพอ จของครูท่ีมีตอการบริหารจัดการเรียนการสอน นสำนักงานเขตพืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากา สินธุเขต  

            

         

        
 

กนกนันท ไชยเดช 1, จุฑารัตน นิรันดร2 และธัญศญา ธรรศโสภณ3 

“ o  i e  1, r  Nir or 2 and Thansaya Thassopon3 
1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2,3อาจารยประจำคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ผูนิพนธหลัก e- il  r . ir o . c.   

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการเรียนการสอนในกลุม

เครือขายสถานศึกษาอำเภอกุฉินารายณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 (2) เปรียบเทียบความ

พึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการเรียนการสอนในกลุมเครือขายสถานศึกษาอำเภอกุฉินารายณ สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 จำนวน 7 ดาน ไดแก ดานปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน ดานหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนการสอน ดานบุคลากร ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน ดานการจัดการบริหาร ดานกิจการนักเรียน 

และดานสัมฤทธิผลของผูเรียน 

รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสำรวจประชากร ไดแก ครูในกลุมเครือขายสถานศึกษาอำเภอกุฉินารายณ จำนวน 103 

คน กลุมตัวอยางใชวิธีการสุมอยางงายและกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกนไดจำนวน

กลุมตัวอยาง 86 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 2 ตอน (1) เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (2) 

เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูในกลุมกลุมเครือขายสถานศึกษาอำเภอกุฉินารายณทั้ง 7 ดาน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที (t-test) 

ผลการวิจัยพบวา (1) ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนในกลุมเครือขายสถานศึกษาอำเภอกุฉิ

นารายณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลำดับ

คาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 ดาน ไดแก ดานกิจการนักเรียน ดานการจัดการบริหาร และดานหลักสูตรและกระบวนการเรียน

การสอน (2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนในกลุมเครือขายสถานศึกษา

อำเภอกุฉินารายณ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษาและอายุ

ปฏิบัติงาน พบวาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ การบรหิารจัดการเรียนการสอน 

 

 

e o ec ives o  is rese rc  were  (1) o s  e e c ers  s is c io  ow r s 

Administration  e c i  i   e wor  o  e c io l i s i io s i  c i r i is ric  er e r si  

Pri r  c io l ervice re  ice 3 (2) o p riso  o  e c ers  s is c io  ow r s e c i  

e e  i  e e c io l e wor  ro p i  c i r i is ric  er e r si  Pri r  
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c io l ervice re  ice 3 i  7 spec s i cl i  sc ool s p ilosop   o l, sc ool s curriculum 

evelop e   i s r c io l process, perso el, reso rces or e c i   le r i  c ivi ies, sc ool 

administration, s e s c ivi   s e s le r i  c ieve e . 

This study used a survey research methodology. e pop l io  s ie  were 103 e c ers o  

e sc ools i  e sc ool e wor  i  c i i is ric  er e r si  Pri r  c io l ervice 

Area Office 3. e re cie  or s le o  r o  er w s se  o e er i e e s ple 

si e  e  e si ple r o  s pli  w s e plo e   e s  s ple co prise  86 e c ers. 

The instrument used for collecting the data was a questionnaire which was divided into 2 parts including 

(1)  c ec lis  o  e respo e s  s s  (2)  5 - poi  r i  sc le o  e e c ers  s is c io  

ow r s e e c i   le r i  e e  o  e sc ools i  e sc ool e wor  i  c i i 

District the under e r si  Pri r  c io l ervice re  ice 3 i  7 spec s. The statistics used 

or l i  e collec e   were perce e, e , r  evi io   -test. 

e or rese rc  i i s reve le   (1) e c ers  s is c io  ow r s e teaching and 

le r i  process o  e sc ools i  e sc ool e wor  i  c i i is ric  e er e r si  Pri r  

c io l ervice re  ice 3 w s  i  level i  w ole  i  p r . er i e  l sis, i  w s o  

that the listed mean scores i  or er ro  i es  o lowes  o  e irs  ree spec  i cl e  s e s 

c ivi , sc ool s c rric l  evelop e   i is r io   i s r c io l process   (2) ccor i  

o e co p riso  res l s, found that the teachers with different educational levels and amounts of 

wor  per or ce were o  i ere  levels o  s is c io  ow r s e sc ools  e e c i   le r i  

process in whole and in part. 

Keywords: is c io , e c i   e r i  Administration 

 

บทนำ 

 การศึกษาในยุค il  4.0 เปนยุคที่การศึกษาเปนเรื่องที่มากกวาการเตรียมความพรอมของคนหรือให

ความรูกับคนเทานั้น แตเปนการเตรียมมนุษยใหเปนมนุษยดวย กลาวคือ นอกจากใหความรูแลว จะตองสงเสริมใหผูเรียน

รักที่จะเรียน มีคุณธรรม สามารถอยูรวมในสังคมไดอยางเหมาะสม ซึ่งในการกาวสูการศึกษาในยุค il  4.0 น้ัน 

กระทรวงศึกษาธิการไดวางแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อตอบสนองการพัฒนา พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อชวยในการ

เพิ่มศักยภาพในการติดตอสื่อสารกับตางประเทศสงเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรการปรับ

หลักสูตรการเรียนการสอน ใหทันสมัยสอดคลองกับโลกยุคใหม ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอน จึงตองทันตอกระแสการ

เปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากผูบรหิารสถานศึกษาซึ่งเปนผูท่ีมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรยีน

การสอนของครูผูสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนใหมากที่สุด เพื่อกระตุนใหผูเรียนไดแสดงออกซึ่งความรู

ความสามารถที่ตนเองมีอยูอยางเต็มที่ เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติของตนเอง ทำใหผูเรียนคนพบองคความรูดวยตนเอง 

เกิดทักษะ กระบวนการคิด การแกปญหา และสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการดำรงชีวิตประจำวันได ซึ่งเปนรูปแบบ

ของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 257 ) ที่กำหนดเปาหมายและลักษณะของคนไทยใน 20 ปขางหนา 

รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุงใหการศึกษาและการเรียนรูมีคุณภาพ

ไดมาตรฐานสากล พัฒนาคนไทยใหมีทักษะการคิดสังเคราะห สรางสรรค ตอยอดสูนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและอาชีพ 
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ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต และสงเสริมระบบการเรียนรูที่บูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (  c io ) เพื ่อพัฒนาผูสอนและผูเรียนในเชิง

คุณภาพโดยเนนการเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทำงาน ( or  e r e  e r i ) การศึกษาแนวโนมดาน

การศึกษาคณิตศาสตรวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี พบวาประเทศตาง ๆ ทั่วโลกใหความสำคัญกับทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม ( e r i   ov io  ills) ที่จำาเปนสำาหรับศตวรรษที่ 21 (P r ers ip or e 21s  e r  

ills, 2016) ไดแกการคิดแบบมีวิจารณญาณและการแกปญหา ( ri ic l i i   Pro le - olvi ) การสื่อสาร 

( o ic io ) การรวมมือ (Coll or io )และการคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ( re ivi   ov io ) 

ควบคูไปกับความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

 การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสำคัญปรากฏอยูในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แต 

ยังคงมีปญหาไมบรรลุผลเทาท่ีควร เพราะมีเหตุปจจัยหลายประการ เน่ืองจากครูผูสอนไมเขาใจในแนวทางการจัดกิจกรรม

การเรียน การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และไมเชื่อมั่นระบบการสอนแบบใหมทำใหผลการเรียนของนักเรียนตกต่ำลง 

(ไพฑูรย สินลารัตน 2552, หนา 20 ) อีกทั้งครูยังยึดการสอนโดยเปนผูใหความรูแตเพียงฝายเดียว วิธีการสอนของครเูปน

การสอนแบบบอกเลา บรรยาย เนนการทองจำเปนหลัก เนนการเรียนในหองเรียนนักเรียนไมมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นไมมีความสุขในการเรียน และการจัดกระบวนการเรียนการสอนยังไมเอื้อตอการพัฒนาคนใหมีลักษณะ “มองกวาง 

คิดไกล ใฝรู” ไมเนนกระบวนการวิเคราะห การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรู ด วยตนเอง(สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2553, หนา 47 ) นอกจากนั้นแลวสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ยัง

มุงเนนการสอนท่ีเนนครูเปนศูนยกลาง ยังไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเองจากสภาพแวดลอมในชุมชน

และสังคม ผูเรียนไมไดเรียนรูจากสภาพจริงหรือการปฏิบัติจริง (กระทรวงศึกษาธิการ 2552 ก, หนา 4 ) ซึ่งสอดคลองกับ

คำกลาวของพลสณัฑ โพธิ์ศรีทอง (2552 หนา 10 ) ที่วาการเรียนการสอนยังคงเนนการสอนของครู ไมเนนการเรียนรูของ

ผูเรียน ยังเนนการเรียนแบบทองจำ ครูยังคงเปนผูตัดสินทุกเรื่อง ผูเรียนยังคงคิดไมเปน ทำไมเปน แกปญหาไมได รอแต

เปนผูรับ เชนเดียวกับ วัฒนาพร ระงับทุกข (2551, หนา 7) กลาววาการจัดการเรียนการสอนยังคงเนนครูเปนศูนยกลาง ครู

สวนมากยังคงเช่ือมั่นและคุนเคยกับการถายทอดความเช่ียวชาญของตนใหกับลูกศิษยครูคือผูรูท่ีดีท่ีสุดและมีอำนาจท่ีสุดใน

หองเรียน  

 การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม เกิดขึ้นโดย การถายทอดความรู 

การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจาก

ผูเรียนเองหรือจากครูผูสอน นอกจากนั้นการศึกษายัง เกิดจากการจัดสภาพสังคมอันเปนปจจัยใหเกิดการเรียนรูอยาง

ตอเน่ืองตลอดชีวิตสามารถพัฒนาตนและสงเสริมความเจริญกาวหนาของสังคมและประเทศชาติ สามารถปฏิบัติตนไดอยาง

เหมาะสมใน การอยูรวมกับผูอื่นอยางปกติสุข ภายใตการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข การจัดการศึกษามีความสำคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคน 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกรวมของบุคคลที่มีตอการทำงานในทางบวก เปนความสุขของบุคคลที่เกดิจาก

การปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทนคือ ผลท่ีเปนความพึงพอใจท่ีทำใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงมั่นท่ีจะ

ทำงาน มีขวัญและกำลังใจ สิ่งเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพของการทำงานรวมทั้งสงผลตอความสำเร็จและเปนไปตาม

เปาหมายขององคกร(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน 255 , หนา 126) 

  ดวยเหตุนี้จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคลกรทางการศึกษาใหมี คุณภาพ

ทางดานวิชาการมีความทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ใหมีคุณภาพเพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาวิทยาการที่ทัน

สมัยใหมๆเปนการสรางศักยภาพการเรียนใหมีประสิทธิภาพ และการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้เพื่อใหสถาบันตางๆ 

สามารถผลิต นักเรียนที่มีความรูกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมี เหตุผล ใชภาษา ในการ
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ติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรูไปใชในการดำเนินชีวิต การที่บุคคล มีความรูความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษจึง ไดเปรียบทุกดาน โดยเฉพาะประเทศไทย ที่มีการขยายตัว ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จึงมี

ความจำเปนตองใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร กับตางประเทศมากข้ึนตามลำดับ ในการพัฒนาการภาษาอังกฤษไปสู

ความเปนสากลมากยิ่งขึ ้น ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเปนที่ตองไดรับการพัฒนาความสามารถเชิงวิชาการ ที่จะเปน

ประโยชน ตอการศึกษาคนควาหาขอมูลและการประกอบอาชีพในอนาคต 

ดวยเหตุนี้ครูจึงถือวาเปนผูมีสวนสำคัญยิ่งในกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และ

กระบวนการการจัดการเรียนการสอน เพราะในสวนหนึ่งนั้น ครูเปนผูทราบแนวทางการบริการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษาและทราบสภาพของนักเรียนเปนอยางดีอีกผูหน่ึง ผูศึกษาไดเล็งเห็นความสำคัญของครูในการใหความรวมมอืใน

การสงเสริมการเรียน จึงไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการเรียนการสอน ในสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาการศึกษาตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการเรียนการสอนใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการเรียนการสอนใน สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษาและอายุการปฏิบัติงาน  

 

สมมติ านการวิจัย 

 1. ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการเรียนการสอนในสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 แตกตางกัน 

 2. ครูที่มีอายุปฏิบัติงานตางกัน มีความพึงพอใจของครูที่มตีอการบริหารจัดการเรียนการสอนในสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 แตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดานเนือหา 

  การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการเรยีนการสอนใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุเขต 3 ในครั้งนี้ ไดทำการศึกษาใน 7 ดาน ไดแก ปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน หลักสูตรและกระบวนการ

เรียนการสอน บุคลากร ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน การบริหารจัดการ กิจการนักเรียน และสัมฤทธิผลของผูเรียน 

 ขอบเขตดานประ ากรและกลุมตัวอยาง 

  ประ ากร ไดแก ครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 อำเภอ กุฉินารายณ จำนวน  

103 คน 

  กลุมตัวอยางที่  นการศึกษา ไดแก ครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 อำเภอ 

กุฉินารายณ ปการศึกษา 2563 จำนวน 86 คน ซึ่งไดมาจากตารางการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน 

( re cie  or ) ตารางนี้ใชในการประมาณคาสัดสวนของประชากรเชนเดียวกันและกำหนดใหสัดสวนของลักษณะท่ี

สนใจในประชากร เทากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 5% และระดับความเช่ือมั่น 5  

  ตัวแปรตน ไดแก ระดับการศึกษา อายุการปฏิบัติราชการ  
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 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการเรียนการสอน ใน 7 ดาน คือ 1)ปรัชญาและ

เปาหมายของโรงเรียน 2) หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 3) บุคลากร 4) ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 5) การ

บริหารจัดการ 6) กิจการนักเรียน 7) สัมฤทธิผลของผูเรียน 

 

กรอบแนวคิด นการวิจัย 

 ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีมีรูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสำรวจ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารจัดการ

เรียนการสอน ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 เพ่ือใหการศึกษาครั้งน้ีเปนไปตามวัตถุประสงค

ท่ีตั้งไว ผูศึกษาไดดำเนินการตาม ลำดับข้ันตอนดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือ 

3. การเก็บรวบรวมขอมลู 

4. การวิเคราะหขอมลู 

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

6.  

ประ ากรและกลุมตัวอยาง 

 ประ ากรที่  นการศึกษา ไดแก ครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 อำเภอ 

กุฉินารายณ 5 โรงเรียน โรงเรียนนาขามวิทยา มีครูจำนวน 20 คน โรงเรียนบอนเขียวราษฎรบำรุง มีครูจำนวน 20 คน 

โรงเรียนบานคำปาหวาน มีครูจำนวน 22 คน โรงเรียนบานคำอีหงษ มีครูจำนวน 21 คน โรงเรียนบานสุขเจริญ มีครูจำนวน 

20 คน ปการศึกษา 2563 จำนวน 103 คน 

 กลุมตัวอยางที่  นการศึกษา ไดแก ครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 อำเภอ

กุฉินารายณ 5 โรงเรียน ปการศึกษา 2563 จำนวน 86 คน ซึ่งไดมาจากตารางการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่

และมอรแกน  

ความพึงพอ จของครูท่ีมีตอการบริหารจัดการเรียน

การสอน  ดาน  

1. ปรัชญาและเปาหมายของโรงเรยีน 

2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

3. บุคลากร 

4. ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 

5. การบริหารจัดการ 

6. กิจการนักเรียน 

7. สัมฤทธิผลของผูเรียน 

สถานะภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ระดับการศึกษา 

2. อายุปฏิบัติงานราชการ 

3. สังกัดโรงเรยีน 
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เคร่ืองมือและวิธีการสรางเคร่ืองมือ 

 เคร่ืองมือท่ี  นการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเครื่องมือที่ผูศึกษาไดพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินความ พึงพอใจผูปกครอง

นักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale ) ชนิด 5 ตัวเลือก ตามวิธีของ ลิเคิรท 

( i er )  

  5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

   4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

  3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

  2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

  1  หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสดุ 

 วิธีการสรางเคร่ืองมือ 

 ผูศึกษาไดดำเนินการสรางเครื่องมอื โดยมีข้ันตอนในการดำเนินการ ดังน้ี 

 1. ศึกษาคนควาแนวความคิดจากตำรา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับทฤษฎี ความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 

  2. นำความรูท่ีไดจากการศึกษาคนความาสรางแบบสอบถาม ใหตรงกับวัตถุประสงคของการศึกษา โดยคำนึงถึง

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรยีนท่ีมีตอการจดัการเรียนการสอน 

  3. นำเครื่องมือท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแกไขขอบกพรอง 

  4. แกไขปรับปรุงแบบสอบถาม แลวนำเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน หาคา IOC ไดคาทั้งฉบับอยูระหวาง 0.5 - 1.00 

ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของการใชภาษา ตลอดจนดานอ่ืนๆ ท่ีผูเช่ียวชาญ

เห็นวาสมควรปรับปรุงแกไข 

  5 .  น ำ แ บ บ ส อ บ ถ า มมา ปร ั บ ป รุ ง ต า มข  อ เ สน อแ น ะข อ งผ ู  เ ช ี ่ ย ว ช า ญ  แ ล  ว น ำ ไ ปท ดลอง ใช   

(Try–out) กับประชากรที่ไมใชกลุ มตัวอยาง จำนวน 30 คน แลวนำไปหาคาความเชื ่อมั ่นตามวิธีการของครอนบาค 

(Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่น 0.88  

  6. จัดพิมพแบบสอบถาม ฉบับสมบูรณสำหรับนำไปใชจริงตอไป 

 

การเกบรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลครู ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุเขต 3 ท่ีเปนกลุมตัวอยางดังน้ี 

1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผูอำนวยการโรงเรียนเพ่ือขอความรวมมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด โดยนำสงดวยตนเอง 

2. รวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท้ังหมด ตรวจสอบความถูกตองและคัดเลือกเอาแบบสอบถามท่ีมีความ

สมบูรณไวเพ่ือทำการวิเคราะหตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. เกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ยใชเกณฑดังน้ี (บุญชม ศรสีะอาด, 2555, หนา 71) 

  4.51 - 5.00 มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
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  3.51 - 4.50 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

  2.51 - 3.50 มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

  1.51 - 2.50 มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

  1.00 - 1.50 มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

สถิติท่ี  นการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

1.1 คารอยละ  

1.2 คาเฉลี่ย ( ri e ic e ) 

1.3 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 2. สถิติในการทดสอบสมมติฐานใชการทดสอบคา t แบบ Independent t-test 

 

ผลของการวิจัย  

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารจัดการเรียนการสอนใน สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

 1. ครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 สวนใหญจบระดับปริญญาโท จำนวน 51 คน

คิดเปนรอยละ 5 .30 และระดับปริญญาตรี จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 40.70 ดานอายุปฏิบัติงานราชการ นอยกวา 10 

ป จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 3 .53 ดานอายุปฏิบัติงานราชการ 10 ปข้ึนไป จำนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 60.47  

 2. ครูในกลุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการ

บริหารจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานสรุปไดดังน้ี 

  2.1 ดานปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน พบวาครูในกลุมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ

เขต 3 มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความพึง

พอใจอยูในระดับมากทุกขอ 

  2.2 ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน พบวาครูในกลุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุเขต 3 มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ 

   2.3 ดานบุคลากร พบวาครูในกลุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 มีความพึงพอใจ

ตอการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ทุกขอ 

  2.4 ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน พบวา ครูในกลุมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ

เขต 3 มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความ

พึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ 

  2.5 ดานการจัดการบริหาร พบวา ครูในกลุมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 มคีวาม

พึงพอใจตอการบริหารจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากทุกขอ 



163 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

   2.6 ดานกิจการนักเรียน พบวา ครูในกลุมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 มีความพึง

พอใจตอการบริหารจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากทุกขอ 

  2.7 ดานสัมฤทธิผลของผูเรียน พบวาครูในกลุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 มี

ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากทุกขอ 

 3. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการเรียนการสอน ใน สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษา และอายุการปฏิบัติงาน พบวาโดยรวมและรายดานไม

แตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 จากการวิจัยในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญควรท่ีจะนำมาอภิปรายดังนี้ (1) ระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการ

บริหารจัดการเรียนการสอนใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก ผล

การศึกษาเปนเชนนี้ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนในสังกัดกลุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 

จัดการเรียนการสอนบรรลุตามเปาหมายในการบริหารงานคอน ขางสูง ครูจึงมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งสามารถเรียง

อันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได ดังน้ี ดานกิจการนักเรียน ดานการจัดการบริหาร ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียน

การสอน ดานสัมฤทธิผลของผูเรียน ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน ดานบุคลากร และดานปรัชญาและเปาหมายของ

โรงเรียน ตามลำดับ ผลการศึกษาเปนเชนนี้แสดงวากลุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 จัดการ

เรียนการสอนบรรลุตามเปาหมายในการบริหารงานคอนขางสูง ครูจึงมีความพึงพอใจในระดับมาก อันมีสาเหตุเน่ืองมาจาก

โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอน ทั้ง 7 ดาน ตามที่กำหนดนอกจากนี้โรงเรียนไดจัดทำประกันคุณภาพเพื่อดำเนินไปสูการ

รับรองมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 4  ใหมีสำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ทำการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใหมีการตรวจสอบ 

 คุณภาพของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงเปาหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษา ในแตละระดับตามท่ี

กำหนดไว ในพระราชบัญญัติน้ี ใหมีการประเมินภายนอกของสถานศึกษาและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที ่มีตอการจัดการเรียนการสอนในกลุ มสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษาและการปฏบัิติงานโดยรวมและรายดาน ครูมีความพึงพอใจและไม

แตกตางกันทั้งนี ้เพราะความรูสึกรวมของบุคคลที่มีตอการทำงานในทางบวก เปนความสุขของบุคคลที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทนคือ ผลที่เปนความพึงพอใจที่ทำใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงมั่นที่จะ

ทำงาน มีขวัญและกำลังใจ สอดคลองกับ oc e (2003 หนา 3 อางถึงใน วิรัตน ดวงมาลา 2557, หนา 11) ไดให

ความหมายของความพึงพอใจในงานโดยทั่วไปไววาเปนอารมณที ่ชื ่นชมอันเกิดจากผลงานที่ตนเองไดประเมินโดย

ประสบการณของตนเองแลวเห็นวางานน้ันสัมฤทธิผลและมีคุณคา 

 

ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะสำหรับการนำ ป  

 1. ผูบริหารควรพิจารณาหาทางปรับปรุงแกไขการจัดการศึกษาดานกิจการนักเรียน โดยไดบริการดานสุขภาพ

อนามัยใหกับนักเรียนอยางสม่ำเสมอ มีการดูแลพฤติกรรม นักเรียนอยางใกลชิด จัดกิจกรรมนักเรียนท่ีมุงเนนสงเสริมทักษะ

ดานคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค จัดบริการอาหารกลางวันใหนักเรียนอยางท่ัวถึง ตรวจสอบพัฒนาการ
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ของนักเรียนอยางตอเน่ือง กำหนดกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ สำหรับนักเรียนอยางชัดเจนและมีผู รับผิดชอบ มีแผนเก่ียวกับ

กิจการอยางชัดเจน 

 2. จากผลที่พบในการวิจัยครั้งนี้ ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการเรียนการสอนใน สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 ดานปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน คอนขางต่ำ โรงเรียนควรปรับปรุง

วิธีการในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึนเพ่ือมุงเนนผลการปฏิบัติท่ีถาวรและยั่งยืน 

 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครังตอ ป 

1. ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยใหครอบคลุมถึงประชากรที่เปนนักเรียนหรือผูนำชุมชน เพื่อทราบความพึง

พอใจของครูท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนใน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 

 2. ควรทำการวิจัยเก่ียวกับเรื่องน้ีกับโรงเรียนในกลุมเครือขายอ่ืนๆ เพ่ือเปนการเปรียบเทียบ ท้ังน้ีเพ่ือจะไดทราบ

ถึงความตองการในภาพรวมใหกวางขวางข้ึน และเปนขอสนเทศใหหนวยงานระดับนโยบาย พิจารณา ปรับปรุง แกไข หรือ

กำหนดแนวทางในการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และนำไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมได 
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ความคิดเหนของครูท่ีมีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษา นสหวิทยาเขต 

เมือง าแดด สังกัดสำนักงานเขตพืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต  
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษา

ในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ี

มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 24 จำแนกตามเพศ และประสบการณในการสอน ใน 4 ดาน คือ ดานการวางแผนงาน ดานการปฏิบัติตามแผนงาน 

ดานการตรวจสอบผลการปฏบัิติงาน และดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข  

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบสำรวจ ประชากรท่ีใชการวิจัย ไดแก ครูท่ีปฏิบัติการสอนในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน 150 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูท่ีปฏิบัติการ

สอนในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน 108 คน กำหนดขนาด

กลุมตัวอยางโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน และใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลประกอบดวย (1) สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (2) แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช

วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบคาเอฟ 

ผลการวิจัย พบวา (1) ความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด 

โดยรวมและรายดานอยูในระดบัมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผน ดานการปฏิบัติตาม

แผนงาน ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข และดานการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ครูท่ีมีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด จำแนกตามเพศ และประสบการณในการ

สอนโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบวา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05  

คำสำคัญ: ความคิดเห็นของครู การนิเทศการสอน ผูบริหารสถานศึกษา 

 

 

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

supervision of educational institution administrators in Mueang Fa Daet. Under the Office of Secondary 

c io l ervice re  24; ( 2 )  Comparison of teachers' opinions on teaching supervision of 
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administrators in Mueang Fa Daet. ice o  c io  re  24  se   i s r c io l 

e perie ce in 4 aspects  Pl -P, o- , ec -C and Action-A.  

This study was a survey research. e pop l io , o li  150, i cl e  e c ers in Mueang Fa 

Daet c io  ervice re  24  e rese rc er se  re cie  or s sample size 

determination table  e si ple r o  s pli  o selec  e s ple o  e rese rc  were 108 

teachers in Mueang Fa Daet c io  ervice re  24  The instrument used for collecting the data was 

 es io ire w ic  co prise  (1)  c ec lis  o  e respo e s  s s   (2) e 5-point rating 

sc le o  sc ool i is r ors  i s r c io l s pervisio . e s is ics se  or l i  e collec e  

 were re e c , perce e, e , r  evi io , -test and F-test. 

 e or rese rc  i i s reve le   (1) ccor i  o e e c ers  opi io s, e i s r c io l 

supervision was performed by the school administrators in Mueang Fa Daet c io  ervice re  24 at 

i  level i  w ole  i  p r . e lis e  e  scores i  or er ro  i es  o lowes  i cl e  Pl -P, 

Do- , c io -   ec -   (2) e co p riso  res l s s owe   e e c ers wi  i ere  

genders and amounts of teaching e perie ce were o  i ere  opi io s ow r s e sc ool 

i is r ors  i s r c io l s pervisio . e  cl ssi ie   e c ers  e c io l levels, found that the 

opi io s were i ere  i  w ole  i  p r   e .05 level o  si i ic ce.  

: Te c ers  pi io s, s r c io l pervisio , c ool i is r ors 

 

บทนำ 

 ปจจุบันงานในดานการศึกษาไดเจริญกาวหนาไปมาก มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ประการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

ความรูในสาขาวิชาการตางๆ เพิ่มขึ้น แนวความคิดและแนวการเรียนการสอนใหมๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง

จุดมุงหมายของการศึกษา แตยังพบวา ผูบริหาร ครู และผูเกี่ยวของบางคน ยังไมสามารถปรับเปลี่ยนใหทันตอความ

เปลี่ยนแปลง ปญหาดังกลาวขางตนสามารถจะแกไขไดโดยอาศัยผูนิเทศ หรือศึกษานิเทศก ซึ่งมีหนาท่ีนิเทศการศึกษาใหครู

มีความเจริญงอกงามทางวิชาการ สามารถพึ่งตนเองได และนำความรูเหลานี้ไปใชใหเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียน

การสอนตามวัตถุประสงคที่วางไว ดังนั้นเรื่องการนิเทศการศึกษา จึงเปนเรื่องสำคัญที่ศึกษานิเทศกควรจะไดศึกษาและทำ

ความเขาใจในหลักการ กระบวนการ และวิธีการของการนิเทศการศึกษาเพื่อนำมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป

เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องของการนิเทศการศึกษาดีขึ้น ซึ่งการศึกษาถือวาเปนสิ่งสำคัญ เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงเปน

เครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม 

จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดมีความเจริญกาวหนา และทันตอการ

เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน และสามารถพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมตามกาลเวลา  

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ไดจัดใหผูเรียนมีความรู ความสามารถขั้นพื้นฐานในการ

อานออกเขียนได คิดคำนวณได มีความสามารถในการประกอบอาชีพในอานาคต และสามารถดำรงตนเปนพลเมืองที่ดีใน

ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งเปนไปตามแผนการศึกษาชาติไดกำหนดนโยบายไววา รัฐพึง

จัดการศึกษาภาคบังคับใหทั่วถึง โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบโดยตรง ในการจัดการ

ควบคุมและกำกับการศึกษามี 4 ชวงชั้น คือ ชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2 เปนการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา และ

ชวงช้ันท่ี 3 และ 4 เปนการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนหนวยงานระดับรองลงมา

ท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาท่ีอยูในสังกัด เพ่ือใหสถานศึกษาปฏิบัติเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนการสอนให
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นักเรียนทุกคน บรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกำหนดไวในหลักสูตร ท้ังดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานผลสัมฤทธ์ิของการเรียน

ในทุกกลุมสาระการเรียนรู และมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยมีปจจัยหลายอยางที่เปนสิ่งที่สงเสริมและสนับสนุนเพื่อใหประสบ

ผลสำเร็จ และปจจัยที่สำคัญอยางหนึ่งที่ทำใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประสบความสำเร็จ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และ

บุคลากรในโรงเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546: 32) ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาตองใหความใสใจ และ

ตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบ รูจักปรับปรุงตนเองใหรูและเขาใจในงานนิเทศการสอน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 

การนิเทศการสอนเปนสวนหนึ่งของการนิเทศการศึกษาและเปนวิธีที่ชวยใหพัฒนาการสอนของครูได การนิเทศการศึกษา

เปนการชวยเหลือ แนะนำครู หรือผูเกี่ยวของใหสามารถปรับปรุงการสอนของตนใหดีขึ้น และทำใหเกิดความกาวหนาใน

วิชาชีพดังที่ สุวรรณ บุญทศ (2541: 2) กลาวไววากระบวนการจัดการศึกษาที่สำคัญ มี 3 ประการ ไดแก กระบวนการ

บริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ในกระบวนการดังกลาว กระบวนการนิเทศ

การศึกษานับเปนกระบวนการที่มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากเปนเครื่องมือหรือกลไกในการบริหาร ชวยใหการจัดการศึกษา

บรรลุตามเจตนารมณของหลักสูตร โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดใหความสำคัญตอกระบวนการนิเทศ

การศึกษาดวยการสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนดำเนินการพัฒนากระบวนการนิเทศอยางเปนรูปธรรม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ในปการศึกษา 2562 ของนักเรียน สหวิทยาเขตเมืองฟา

แดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 คะแนนท่ีสอบไดคอนขางต่ำ ซึ่งสะทอน ใหเห็นวาการจัดการเรียน

การสอนยังไมประสบความสำเร็จเทาที่ควร สาเหตุนาจะมาจากปจจัยหลายประการ ไดแก ผู บริหารสถานศึกษา ครู 

นักเรียน สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวในบรรดาปจจัยดังกลาวที่ไดกลาวมานี้ ผู วิจัยคิดวา ปจจัยดานผูบริหาร

สถานศึกษา และครูผูสอนเปนปจจัยสำคัญท่ีสุด รองลงมาคือ ตัวผูเรียน สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ปญหาและอุปสรรค

ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของการจัดการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน และการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  

ดวยเหตุผลที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด ในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 อยูในระดับท่ียังไมเปนท่ีนาพอใจ เปนผลมาจาก การเรียนการสอนของครูสวนใหญสอน

ตามตำรา ครูผูสอนไมทำความเขาใจหลักสูตร เพื่อวิเคราะหและนำไปจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่แทจริง ขาด

ความเอาใสใจ ไมเตรียมการสอน ครูผูสอนขาดการวางแผนการปฏิบัติงาน และการขาดความเอาใจใสในการติดตาม

ประเมินผลของครูผู สอน ที่เกิดจากการนิเทศไมทั ่วถึง ดังนั ้นเพื ่อเปนการปรับปรุงและกระตุนการเรียนการสอน จึง

จำเปนตองมีกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ ทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือของ

ผู บริหาร ครูผู สอนที ่มีความรู ความสามารถทำหนาที ่นิเทศการสอนภายในสถานศึกษา เพื ่อนำไปสู การนิเทศที่มี

ประสิทธิภาพ สงผลใหการนิเทศภายในสถานศึกษามีบรรยากาศการนิเทศท่ีเปนกันเอง สามารถแกไขและปรับปรุงปญหาได

ตรงจุด และสามารถติดตามการปฏิบัติงานของครูผูสอนไดอยางทั่วถึง เปนแนวทางนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

ลำดับตอไป 

  จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 เพ่ือนำขอมูลท่ี

ไดจากการศึกษาในครั ้งนี ้ ไปใชเปนแนวทางสำหรับสถานศึกษานำไปใชพัฒนาปรับปรุงการนิเทศการสอนภายใน

สถานศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาหรือผูท่ีเก่ียวของตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมือง

ฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบความความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมือง

ฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณในการ

สอน 

 

สมมติ านการวิจัย 

1. ครูผูสอนท่ีมเีพศตางกันมคีวามคิดเห็นของครูท่ีมตีอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต

เมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 แตกตางกัน 

2. ครูผูสอนท่ีมรีะดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาสห

วิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 แตกตางกัน 

3. ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอนตางกันมีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษา

ในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 แตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของเนอืหา 

ในการศึกษาความความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเมืองฟา

แดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ผูวิจัยมุงศึกษาใน 4 ดาน โดยใชกระบวนการนิเทศการสอน

ของหนวยศึกษานิเทศ กรมสามัญศึกษา (หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญการศึกษา จังหวัดสุราษฎธานี, 2545: 15-16) คือ 

1) ดานการวางแผนงาน (Pl –P) 2) ดานการปฏิบัติตามแผนงาน (Do– ) 3) ดานการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

( ec – ) และ 4) ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action– ) 

 ขอบเขตของประ ากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ครูผูสอนในสหวิทยาเขตเมอืงฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 24 จำนวน 150 คน จากจำนวน 8 โรงเรียน  

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูผูสอนในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 24 กำหนดกลุมตัวอยางโดยการใชตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ไดจำนวนของกลุม

ตัวอยาง คือ 108 คน และผูวิจัยไดทำการสุมแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) ตามสัดสวนของประชากรใน

แตละโรงเรยีน 

 ตัวแปรท่ี  นการวิจัย 

ตัวแปรตน คือ สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการสอน 

ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาใน สหวิทยาเขตเมืองฟา

แดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยใชกระบวนการนิเทศการสอนของหนวยศึกษานิเทศ กรม

สามัญศึกษา (หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญการศึกษา จังหวัดสุราษฎธานี, 2545: 15-16) ใน 4 ดาน คือ  

1) ดานการวางแผน (Pl -P) 

2) ดานการปฎิบัตติามแผนงาน (Do-D) 

3) ดานการตรวจสอบผลการปฎิบัติงาน ( e c -C) 

4) ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action– ) 
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กรอบแนวคิด นการวิจัย 

       

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษา

ในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ผูวิจัยไดดำเนินการศึกษาตามขั้นตอน 

ดังน้ี 

 เคร่ืองมือท่ี  นการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษาและ

ประสบการณในการสอน เปนแบบสอบถามตรวจรายการ ( ec  lis ) 

   ตอนท่ี  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสห

วิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ใน 4 ดาน คือ 1) ดานการวางแผนงาน 

(Pl –P) จำนวน  ขอ 2) ดานการปฏิบัติตามแผนงาน (Do– ) จำนวน 21 ขอ 3) ดานการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

( ec – ) จำนวน 5 ขอ และ 4) ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action– ) จำนวน 7 ขอ รวมขอความทั้งหมดจำนวน 42 

ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิรท ( i ert; อางถึงใน พิษณุ ฟองศรี, 254 : 

127) ดังน้ี 

ระดับ 5 หมายความวา มีความเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษามากท่ีสุด  

ระดับ 4 หมายความวา มีความเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษามาก 

ระดับ 3 หมายความวา มีความเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาปานกลาง  

ระดับ 2 หมายความวา มีความเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษานอย  

ระดับ 1 หมายความวา มีความเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษานอยท่ีสุด  

  การสรางและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ตัวแปรตน 

1. เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

2. ระดับการศึกษา 

- ปริญญาตรี 

- สูงกวาปริญญาตรี 

3. ประสบการณในการสอน 

- นอยกวา 10 ป 

- 10 - 15 ป 

- มากกวา 15 ปข้ึนไป 

 

ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการนิเทศการสอนของ

ผูบริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  ใน 4 ดาน คือ 

1. ดานการวางแผน (Pl -P) 

2. ดานการปฎิบัติตามแผนงาน (Do-D) 

3. ดานการตรวจสอบผลการปฎิบัติงาน ( e c -C) 

4. ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action– ) 
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1 .  ศ ึกษารายละเอ ียดเก ี ่ยวก ับการน ิ เทศการสอนของผ ู บร ิหารสถานศ ึกษา จากตำราเอกสาร วารสาร 

สิ่งตีพิมพ อินเตอรเน็ตและงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการนำมาสรางเครื่องมือ 

 2. ศึกษารูปแบบและวิธีการสรางแบบสอบถามแบบประมาณคาตามแนวคิดของ i er  จากคำอธิบายของ พวง

รัตน ทวีรัตน (2540  8-103) และศึกษาแบบสอบถามของ ฐิติพงศ คลายใยทอง (2547  107-111) เพื่อเปนแนวทางใน

การสรางแบบสอบถาม 

3. รางแบบสอบถามใหครอบคลุมเน้ือหาดานการนิเทศตางๆ ตามกรอบท่ีกำหนดไว 

4. นำรางแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของโครงสราง 

คำถาม การใชภาษา และความครอบคลุมในเน้ือหาสาระ 

5. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม

เนื้อหา (co e  v li i ) โดยใชสูตร Rovi elli   le o  (อางถึงใน ผองศรี วาณิชยศุภวงศ, 2546: 140) โดย

กำหนดใหคะแนน ดังน้ี  

+ 1 เมื่อเห็นวาขอคำถามตรงกับขอบขายเน้ือหาตามท่ีระบุไว 

 0 เมื่อไมแนใจวาขอคำถามตรงกับขอบขายเน้ือหาตามท่ีระบุไว 

 - 1 เมื่อแนใจวาขอคำถามไมตรงกับขอบขายเน้ือหาตามท่ีระบุไว 

ซึ่งพิจารณาขอคำถามไดคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.67 ข้ึนไปทุกขอ  

6. นำแบบสอบถามไปทดลองใช ( r  ) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครัง้น้ีจำนวน 30 คน แลว

นำมาหาคาความเชื่อมั่น (reli ili ) ของเครื ่องมือ โดยใชสูตรการหาสัมประสิทธิ ์แอลฟา ( lp  coe icie ) ของ 

Cronbach (1 0  204) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.81 

7. นำเครื ่องมือที ่ผานการทดลองใชแลว เสนออาจารยที ่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงแกไขจัดทำ

เครื่องมือฉบับสมบูรณ 

8. นำแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความเช่ือมั่นไปใชกับครูผูสอน 

ในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 เพ่ือเก็บขอมูล 

 

การเกบรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยครั้งน้ีไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังน้ี 

 1. ทำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม ใหกับครูในสห

วิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 

 2. ผูวิจัยไดเก็บรวมรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยแจกไปจำนวน 108 ฉบับ และเก็บดวย

ตนเองไดรับกลับคืนมาท้ังหมด 108 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยนำมาวิเคราะหดังน้ี 

 1. แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและรอยละ 

 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยา

เขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยง

แบนมาตรฐาน โดยใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสำเร็จรูปและนำคาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามเกณฑดังนี ้ (บุญชม  

ศรีสะอาด, 2535: 111) 
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คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด  

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารอยูในระดับเห็นดวยมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารอยูในระดับเห็นดวยนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารอยูในระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟา

แดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 

วิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way analysis of 

variance) 

 

สถิติท่ี  นการวิเคราะหขอมูล 

สถิติ ไดแก 

 1. คารอยละ  

 2. คาเฉลี่ย (x�) 

 3. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( r  evi io  . .) 

 4. การทดสอบคาที (t-test) 

5. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way analysis of variance) 

 

ผลของการวิจัย  

  1. ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนครูท่ีปฏิบัติการสอน จำนวน 108 คน คิดเปนรอยละ 100.00 จำแนกตามเพศ 

สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 62 คนคิดเปนรอยละ 57.40 เปนเพศชาย จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 42.5  จำแนก

ตามระดับการศึกษาสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 65 คน คิดเปนรอยละ 60.18 และรองลงมามี

ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 3 .81 และจำแนกตามประสบการณในการทำงานมี

ประสบการณทำงานนอยกวา 10 ปมากที่สุด จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 44.44 รองลงมามีประสบการณในการสอน

มากกวา 15 ปข้ึนไป จำนวน 3  คน คิดเปนรอยละ 36.11 และมีประสบการณในการสอน 10 – 15 ป จำนวน 21 คน คิด

เปนรอยละ 1 .44 

  2. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปไดดังน้ี 

2.1 ดานการวางแผน (Pl –P) ผลการวิจัยพบวา พบวาความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของ

ผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากโดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก 

ไดแก ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action– ) รองลงมา คือ ดานการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ( ec – ) และดาน

การปฏิบัติตามแผนงาน (Do– ) ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action– ) ตามลำดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดาน

การวางแผน (Pl –P)  

2.2 ดานการปฏิบัติตามแผนงาน (Do– ) ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการนิเทศการสอนของ

ผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ดานการวางแผน 

(Pl -P) โดยรวมอยูในระดับมาก (x�= 4.43) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ ไดแก การกำหนด
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นโยบาย เปาหมาย แนวทางการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบงาน, มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการสอน การจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรูของครู และสนับสนุนใหมีการจัดหาบุคลากรใหเพียงพอตามภารกิจการสอน สำหรับขออ่ืนท่ีเหลืออยู

ในระดับมาก 

2.3 ดานการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ( ec – ) ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศ

การสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ดาน

การปฏิบัติตามแผนงาน (Do– ) ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x�  4.10) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก

ที่สุด 3 ขอ คือ สนับสนุนใหครูปฏิบัติการสอนหรือทำงานรวมกันเปนทีม, สนับสนุนใหมีการแจงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาวิชาชีพครูใหคณะครูทราบ และมีการจัดหาทุนการศึกษา การบริการแนะแนว อาหารกลางวัน อาหารเสริม

และการจัดบริการดานสุขภาพอนามัยแกนักเรียน และอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ ไดแก เสนอแนะใหมีการวางแผนการ

สอนหรือจัดทำบทเรียนในรูปแบบตาง ๆ และมีการบริการดานขอมูลขาวสารทางวิชาการใหกับชุมชน สำหรับขออื่นท่ี

เหลืออยูในระดับมาก 

2.4 ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action– ) ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการ

สอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ดานการ

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ( ec – ) ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x�= 3.65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับ

ปานกลาง 1 ขอ ไดแก จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครอง ผูมีสวนไดเสียในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของสถานศึกษา สำหรับขออ่ืนท่ีเหลืออยูในระดับมาก 

3. ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟา

แดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 พบวา 

3.1 ครูผูสอนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต

เมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

ดานการวางแผน (Pl  – P) และดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action – ) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 โดยท่ีเพศชายมีความ 

3.2 ครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสห

วิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหาร

มากกวาการศึกษาปริญญาตรี 

3.3 ครูผู สอนที ่มีประสบการณในการสอนตางกัน มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยรวมและรายดานไม

แตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งใจ 

 

อภิปรายผล 

 ผูวิจัยมีประเด็นสำคัญท่ีจะนำมาอภิปรายผลดังน้ี  

 1. ความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 นำมาอภิปรายในแตละดานดังน้ี 

1.1 ดานการวางแผนงาน (Pl –P) ครูในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 24 มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับมาก ทั้งน้ี

อาจเพราะโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ผู บริหาร
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สถานศึกษาไดมีการกำหนดนโยบาย เปาหมาย แนวทางการดำเนินงาน ผู รับผิดชอบงานการอีกทั้งยังมีการกำหนด

ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีจะตองใชเพ่ือการทำงานใหบรรลตุามเปาหมายท่ีตองการตามแผนปฏบัิติงานประจำป และมีการ

สนับสนุนใหมีการจัดหาบุคลากรใหเพียงพอตามภารกิจการสอน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน 

(2546: 54-60) ที่กลาววา การวางแผนครอบคลุมถึงการกำหนดกรอบหัวขอที่ตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการ

พัฒนาสิ่งใหม ๆ การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พรอมกับพิจารณาวามีความจำเปนตองใชขอมูลใดบางเพ่ือ

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน้ัน โดยระบุวิธีการเก็บขอมูลใหชัดเจน และสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ พรรณี ใจเพ่ิม (2546  65) 

ซึ่งศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

จังหวัดสมุทรสาคร พิจารณารายดานการวางแผนงาน (Pl –P) อยูในระดับมาก 

1.2 ดานการปฏิบัติตามแผนงาน (Do– ) ครูในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 24 มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับมาก ทั้งน้ี

อาจเพราะโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมอืงฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ผูบริหารสถานศึกษา

สวนใหญ มีการสนับสนุนใหครูปฏิบัติการสอนหรือทำงานรวมกันเปนทีม กระตุนใหครูปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย

ดวยความรับผิดชอบ มีนโยบายครูจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงผูเรียนเปนสำคัญ มีการสนับสนุนใหมีการแจงขอมูล

ขาวสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพครูใหคณะครูทราบ และไดมีการจัดหาทุนการศึกษา การบริการแนะแนว อาหาร

กลางวัน อาหารเสริมและการจัดบริการดานสุขภาพอนามัยแกนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิฑูรย สิมะโชคดี 

(2545: 43-47) ที่กลาววา เพื่อใหมั่นใจวามีการนำแผนการไปปฏิบัติอยางถูกตองนั้น เราจะตองสรางความมั่นใจวาฝายท่ี

รับผิดชอบในการนำแผนไปปฏิบัติไดรับทราบถึงความสำคัญและความจำเปนในแผนการนั้นๆ โดยมีการติดตอสื่อสารไปยัง

ฝายท่ีมีหนาท่ีในการปฏิบัติอยางเหมาะสม มีการจัดใหมีการศึกษา และการอบรมท่ีตองการเพ่ือการนำแผนการน้ัน ๆ มา

ปฏิบัติ และมีการจัดหาทรัพยากรที่จำเปนในเวลาที่จำเปนดวย และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ประกอบ พอดี (254  

บทคัดยอ) ทำการศึกษาเรื่องการนำวงจรเดมมิ่งมาใชในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัย ผูบริหารสถานศึกษาใชวงจรเดมมิ่งกับการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรีเขต 1 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

1.3 ดานการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ( ec – ) ครูในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา อยูใน

ระดับมาก อาจเปนเพราะโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 

ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ ไดมีจัดใหมีแผนปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

อีกทั้งยังจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติการสอนของครูเปนระยะอยางตอเนื่อง และไดมีการจัดใหมีการดำเนินการ

รวบรวมขอมูล วิเคราะหและสรุปผลการสอนของครูเปนรายบุคคล ซึ่งสอดคลองกับ สำนักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 12 ) ซึ่งกำหนดหนาที่ของผูบริหารในการนิเทศการสอนไววาตองกำกับ ติดตาม และนิเทศ

การสอน ในเรื่องจัดหาสื่อการเรียนการสอนใหกับครูนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน จัดใหมีมุมหนังสือ หองสมุดให

เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน รวมท้ังหองพิเศษ สงเสริมแนะนำเทคนิควิธีการใหมๆมาใชในการดำเนินงานดานการนิเทศการ

สอนในโรงเรียน อำนวยความสะดวกในดานตางๆ ใหคำปรึกษาในการดำเนินงานดานการสอน จัดใหมีการประเมินผลงาน

เพื่อการแกไขปรับปรุง หากผูบริหารโรงเรียนยึดถือปฏิบัติตามที่กลาวมาขางตนก็ยอมจะทำใหการนิเทศการสอนประสบ

ผลสำเร็จ สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรพงศ ทับอินทร (2557 : บทคัดยอ) การใชวงจรเดมมิ่ง (พีดีซีเอ) ในการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจัยพบวา การใชวงจรเดม

มิ่ง ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 42 ภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก 
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1.4 ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action– ) ครูในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับ

มาก อาจเปนเพราะโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ผูบริหาร

สถานศึกษา ไดมีการสงเสริมใหมีการอบรมเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในการสอนของครูใหทันตอเหตุการณ และไดมี

การสนับสนุนใหครูเขาศึกษา หรือฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการสอนซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ สายชอ ทอง

สุข (2546: บทคัดยอ) ที่ศึกษาการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

ลานสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับ และเปรียบเทียบ การดำเนินการนิเทศ

ภายในโรงเรียนประถมศึกษา ตามตัวแปรตอไปนี้คือ วุฒิการศึกษา ขนาดของโรงเรียน การไดรับการฝกอบรมและ

ประสบการณในการทำงาน พบวา การสนับสนุนใหครูเขาศึกษา หรือฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพในการสอน อยูในระดับ

มาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 เมื่อจำแนกตามเพศ พบวา ครูผูสอนทั้งเพศชายและเพศหญิง มี

ความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 24 โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ท้ังดานการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ( ec  – 

) ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action – ) ดานการปฏิบัติตามแผนงาน (Do – ) มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวน

ดานการวางแผน (Pl  – P) พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเพศชายมีคาเฉลี่ย

ความคิดเห็นอยูในระดับสูงกวาเพศหญิง ซึ ่งแตกตางกับงานวิจัยของสมคิด หารินไสล (2552) เรื ่องการศึกษาและ

เปรียบเทียบระดับการปฎิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนองคาย เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการนิเทศภายใน ในภาพรวมและรายดานไม

แตกตางกัน 

เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบวา ครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการนิเทศการ

สอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยรวม

และรายขอแตกตางกันอยางมีนยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวาระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยสูงกวา

ระดับการศึกษาปริญญาตรี ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจะมีมุมมองในการทำงานที่กวาง 

และเขาใจกระบวนการในการนิเทศมากวาครูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตร ี

เมื่อจำแนกตามประสบการณืในการสอน พบวา ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอนแตกตางกัน มีความคิดเห็น

ตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

เขต 24 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมคิด หารินไสล (2552) เรื่องการศึกษาและ

เปรียบเทียบระดับการปฎิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนองคาย เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ครูที่มีประสบการณในการในการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการนิเทศภายใน 

ในภาพรววมและรายดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับการศึกษาของปรียา พุทธารักษ (2551) เรื ่อง การศึกษา

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ครูที่มีประสยการณในการ

ทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอการนิเทศภายใน ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัย ป  

1. ดานการวางแผนงาน (Pl –P) ผูบริหารสถานศึกษาควรจะมีการจัดทำคูมือครูหรือแนวทางการใชหลักสูตรให

แหมาะสม สนับสนุนใหมีการคัดสรรบุคลากรท่ีมีความสามารถทางการสอนตรงกับความตองการหรือความขาดแคลน และ

ควรมอบหมายหรือปรับเปลี่ยนหนาท่ีใหครูปฏิบัติการสอนตรงตามความรูความสามารถของครู 

2. ดานการปฏิบัติตามแผนงาน (Do– ) ผูบริหารสถานศึกษาควรจะเสนอแนะใหมีการวางแผนการสอนหรือ

จัดทำบทเรียนในรูปแบบตางๆ รวมถึงมีการบริการดานขอมูลขาวสารทางวิชาการใหกับชุมชน 

3. ดานการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ( ec – ) ผูบริหารสถานศึกษาควรจะจัดใหมีการประเมินความพึง

พอใจของนักเรียน ผูปกครอง ผูมีสวนไดเสียในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

4. ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action– ) ผูบริหารสถานศึกษาควรจะนำผลการประเมิน มาใชเปนขอมูลเบื้องตน

ในการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครู จากนั้นนำเสนอผลการประเมินตอผูที่เกี่ยวของ เชน 

ครูผูสอน ครูประจำชั้น หัวนากลุมสาระการเรียนรู เพื่อนำผลไปใชในการพัฒนางานของตน พรอมกับใหคำปรึกษาในการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแกคร ู

ขอเสนอแนะ นการวิจัยครังตอ ป 

 1. ควรศึกษาเรือ่งปญหาการปฏบิัติงานการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในทุกกลุมโรงเรียนของสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 

 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

ในทุกกลุมโรงเรียนของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 
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การพั นาบุคลากร น รงเรยีนสังกัดเทศบาลเมือง ุมแสง อำเภอ ุมแสง จังหวัดนครสวรรค 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั ้งนี้มีวัตถุประสงคเพื ่อ (1) ศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลชุมแสง (2) 

แกปญหาการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลชุมแสง (3) แนวทางในการพัฒนาบุคคลากร ในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค จำนวน 4 ดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการปฏิบัติตามแผน 

หรือขั้นตอนที่วางไว ดานการตรวจสอบหรือการประเมิน และดานการปรับปรุงและแกไข ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก 

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค จำนวน 77 คน 

 เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 4 ตอน ตอนที ่ 1 ขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม ตอนที ่ 2 

แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรยีนสังกัดเทศบาลเทศบาลเมอืงชุมแสง ตอนท่ี 3 แบบสอบถาม

เก่ียวกับสุขภาพและปญหา ความตองการ และแนวทางการพัฒนาบุคลากร ตอนท่ี 4 แบบสัมภาษณผูอำนวยการ สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสังเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา (1) สภาพการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง (2) ปญหาในการพัฒนาบุคลากรสวนใหญเก่ียวกับการขาดแคลนงบประมาณในการสงบุคลากรเขารับการอบรม 

บุคลากรไดรับการอบรมไมท่ัวถึง และเวลาในการจัดอบรมไมเหมาะสม (3) แนวทางในการพัฒนาบุคลากร พบวาควรมีการ

สำรวจความตองการ และความสนใจกอนการพัฒนาบุคลากร ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรไวในแผนปฏิบัติการ

ประจำป และควรใชโรงเรียนเปนสถานท่ีจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากร 

คำสำคัญ: การพัฒนาบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 

 

 

e p rpose o  is rese rc  i e  (1) o evelop e  perso el i  sc ools er   

Saeng ( 2 ) To e i e e s e and problems personnel in schools under Muang Chum saeng ( 3 ) 

guidelines for the personnel development in the schools under Chum Saeng Municipality of Chum Saeng 

is ric  i  N o  w  Provi ce, i  4 spec s i cl i  pl i , oi  s pl e  or s e er i e , 

c ec i  or ev l i   i provi   correc i . The population studied were the personnel in the 

schools under Chum Saeng M icip li  o   e  is ric  i  N o  w  Provi ce, o li  77 

people. The instrument used for collecting the data was a questionnaire which was divided into 4 parts 

- P r  1  respo e s  e er l i or io  P r  2   5-point rating scale on the opinion of the personnel 

i  e sc ools er  e  icip li  P r  3   5-point rating scale on the state and pro le s, 
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e  wi  i eli es or perso el evelop e   P r  4  es io s o i erview sc ool irec ors. 

The statistics used for l i  e collec e   were re e c , perce e, e , r  

Deviation and content analysis. 

The research results revealed that: ( 1 )  The development personnel in schools under Mung 

 e  i  e over ll were o er e level. (2) e s e o  the personnel development in the 

schools under Chum Saeng Municipality was practiced at moderate level. er i e  l sis, i  w s 

o   e spec  pr c ice   i  level w s c ec i  or ev l i   e o er 3 spec s  

moderate level. The mean scores listed in order from the highest to the lowest included improving and 

correc i , oi  s pl e  or s e er i e   pl i  (3) e pro le s co cer i  perso el 

evelop e  were i l  o  l c  o  e  o s ppor  e perso el o e  r i i  co rses, o  

all the personnel having an opportunity to attend training courses and the time of training courses was 

not suitable; and (4) The guidelines for personnel development included a survey for the demand and 

interest for perso el evelop e  s o l  e c rrie  o , pl i  or perso el evelop e  s o l  

be put in annual action plan and schools should be se  s pl ces or or i i  se i rs, r i i  

courses or personnel development..  

 Perso el evelop e , c ools er icip li  

 

บทนำ 

 สภาพปจจุบันสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทำใหประชาชนชาวไทย จำเปนตองปรับเปลี่ยนกระบวนการ

เรียนรู ใหเหมาะสม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการสื่อสารและดานคมนาคม ทำใหมนุษยสามารถ

ติดตอสื่อสารกันไดทั่วโลก เปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกตลอดเวลาทั้งดานเศรษฐกิจการเมือง วัฒนธรรม 

รวมท้ังทางดานการศึกษา ทำใหมนุษยมีความจำเปนตองแสวงหาความรูใหมๆ เพ่ิมเติมข้ึนตลอดเวลาเพ่ือใหสามารถปรับตวั

เองใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (สำนักงานคณะกรรมกา รการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน, 2551: 1) ทรัพยากรมนุษยจัดไดวาเปนทรัพยากรที่มีความสำคัญมาก ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) จึงไดมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของคนใหมีคุณภาพ โดยมีเปาหมายในการพัฒนา

คุณภาพคนใหเปนคนดี มีคุณธรรม นำความรู เกิดภูมิคุมกัน เพื่อใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางการ จิตใจ 

ความรู ความสามารถ ทักษะ การประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการดำรงชีวิต ครอบคลุมทุกกลุม เปาหมาย เพ่ือ

เสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะนำไปสู ความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนสังคมไทย และทำใหประเทศชาติกาวหนา

ไปสูความเจริญรุงเรืองได (สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. ม.ป.ป.) ซึ่งสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกำหนดนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษา ใน

มาตรา 81 ไววา “รัฐตองจัดการศึกษา อบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมี

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สราง

เสริมความรูและปลูกฝงจิตสำนึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัย ในศิลปวิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา

ประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ” ดังน้ัน ประเทศไทยจึงมีนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยข้ึนใหม โดยกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 7 วาดวย

ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา และประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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พ.ศ. 2547 เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 ไดบัญญัติไวใหมีองคกรวิชาชพีครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา เปนองคกรอิสระภายใตการบริหาร

ของสภาวิชาชีพ ทำหนาที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ กำกับ ดูแล การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือ

พัฒนาวิชาชีพครู ตามมาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548  8)  

 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 80 ใหมีการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบางตำแหนงและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู 

ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความ กาวหนาแกราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดใน มาตรา 81 

ใหผูบังคับ บัญชามีหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุนผูใตบังคับบัญชา โดยการใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย

และพัฒนาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ในกรณีท่ีมีความจำเปนหรือเปนความตองการของหนวยงานเพ่ือประโยชนตอการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพหรือคุณวุฒิขาดแคลน ผูบังคับบัญชาอาจสงหรือนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย โดยให

ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ และมีสิทธิไดเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษา ฝก อบรม หรือวิจัย แลวแตกรณี 

(สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 254 ) 

 จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนของเทศบาลชุมแสง ดานการจัดการศึกษา จากรายงานการศึกษาของเทศบาล

ชุมแสง จากผลการประเมินของ สมศ. ดานการพัฒนาบุคลากร สำนักงานเทศบาลชุมแสง อยูในเกณฑด ีแตยังคงตองมีการ

ปรับปรุงตอไป และอัตราสวนของบุคลากรที่ไดรับการอบรมสัมมนา เปรียบเทียบกับจำนวนบุคลากรทั้งหมด จำแนกเปน

รายปยังมีจำนวนนอย ซึ่งผูศึกษา เห็นวา อัตราสวนดังกลาวอาจจะมีสาเหตุ ในบริบทของนโยบาย การจัดการหรือปจจัย

อื่นๆ จากการสำรวจปญหาของโรงเรียนในภาพรวม พบวา บุคลากรในสังกัดเทศบาลวังน้ำเย็น ยังเขารับการอบรมสัมมนา

ไมทั่วถึง และการอบรมสัมมนาในแตละครัง้ยังไมตรงกับความตองการของครูและบุคลากรในแตละบุคคล เนื่องจากครูแต

ละคนใหความรูท่ีแตกตางกัน จึงมีความตองการ ในการเสริมสรางทักษะท่ีไมเหมือนกัน ซึ่งปญหาเหลาน้ีไดสงผลกระทบตอ

การจัดการเรียนการสอนและบางครั ้งอาจทำใหเกิด การสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดอบรมสัมมนาในแตละครั้ง 

เนื่องจากไมไดมีการศึกษา ความตองการบุคลากรทางการศึกษาในแตละดาน ทำใหการอบรมสัมมนาในแตละครั้งไมไดผล

เทาท่ีควร เพ่ือใหสามารถพัฒนาบุคลาการ ใหตรงตามความตองการและเหมาะสมกับการเรียน การสอนในโรงเรียน ดังน้ัน 

ผูศึกษาจึงเห็นความจำเปนและสนใจเปนอยางยิ่งที่จะศึกษาวา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลวังน้ำเย็น มีแนวทางการพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายครูผูสอนของแตละโรงเรียนอยางไร เพ่ือใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

คุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือกาวสูความเปนเลิศในการจัดการเรียนการสอนของสถานการศึกษาในสังกัดเทศ

บาเมืองชุมแสง จากความสำคัญและความจำเปนดังกลาวมาแลวน้ัน ทำใหผูศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษา สภาพการพัฒนา

บุคลากรของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง ในดานความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

มืองชุมแสง ในดานความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใน

โรงเรียนที่สังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค เพื่อที่จะนำผลการศึกษาเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การกำหนดนโยบายเพิ่มเติมในการวางแผนและการดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อีกท้ัง

จะไดนำผลการศึกษาครั้งน้ี เปนแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน อันจะสงผลถึงคุณภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลวังน้ำเย็น เพื่อสงเสริมการปรับปรุง มาตรฐานการประเมินของ สมศ. ตาม

มาตรฐานท่ี 7 ดานการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง และเปนไปตามเปาหมายของกรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถิ่น ในเรื่องการปรับปรุงมาตรฐานและหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลของขาราชการ พนักงานครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสวนทองถ่ินตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาสภาพของการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภออำเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค 

2. เพื่อศึกษาปญหา ความตองการและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง 

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดานประ ากร ไดแก บุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมอืงชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

รวมท้ังสิ้น 77 คน 

ตัวแปรที ่ศึกษา ไดแก การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค ไดกำหนดขอบเขตในการศึกษาไว 4 ดาน ตามทฤษฎี หรือหลักการบริหารแบบวงจรเดมมิ่ง หรือ P  ของ

เดมมิ่ง ( w r  e i ) คือ ดานการวางแผน (Pl ) ดานการปฏิบัติตามแผนหรือขั้นตอนที่วางไว (Do) ดานการ

ตรวจสอบ หรือการประเมินผล ( ec ) และดานการปรับปรุงและแกไข (Action) ของการดำเนินงานดานการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนตนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง 

 

กรอบแนวคิด นการวิจัย 

ผูวิจัยไดดำเนินการวิจัย การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว 4 ดาน ตามทฤษฎี หรือหลักการบริหารแบบวงจรเดมมิ่ง (P ) ดังภาพท่ี 1  

ตัวแปรตน         ตัวแปรท่ีศึกษา 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

  การวิจัยครั ้งน้ี มุงศึกษาการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ึนตอนดังตอไปน้ี 

  เคร่ืองมือท่ี  นการเกบรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งขอมูลในครั้งน้ี เปนการสรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณโดยแบงออกเปน มี 

3 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบ ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ ( ec  is ) และกรอกขอมูลตาม

สภาพจริง 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับสภาพการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค และในแตละ

การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง  

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

หลักการบริหารแบบวงจรเดมมิ่ง (P ) 

1. ดานการวางแผน (Pl ) 

2. ดานการปฏิบัติตามแผนหรือข้ันตอนท่ีวางไว (Do) 

3. ดานการตรวจสอบหรือการประเมิน ( ec ) 

4. ดานการปรับปรุงและแกไข (Action) 
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คำถามมีการตรวจตามเกณฑกำหนดประมาณคาตามแบบของลิเคอร ( i er  Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 32) โดย

กำหนดน้ำหนักคะแนนคาระดับ ดังน้ี 

   5 หมายถึง มีการปฏิบัติมากท่ีสุด 

   4 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 

   3 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 

   2 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย 

   1 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยท่ีสุด 

   ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open e ) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติมสอบถามเกี่ยวกับ

สภาพปญหา ความตองการ และแนวทางการพัฒนาบุคลากร ใหผูตอบสามารถแสดงความคิดเห็นตามทัศนะของตนเอง 

 การสรางเคร่ืองมือท่ี  นการรวบรวมขอมูล 

 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลครั้งน้ี ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี  

1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับรายละเอียดโรงเรียน ท้ัง 4 ดาน คือ  

1.1 ดานการวางแผน   

1.2 ดานการปฏิบัติตามแผนหรือข้ันตอนท่ีวางไว 

1.3 ดานการตรวจสอบหรือการประเมิน  

1.4 ดานการปรับปรุงและแกไข  

  2. ศึกษาการสรางแบบสอบถามและแบบบันทึกการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ แลวนำขอมูลที่ไดจากการวิจัยและนำเครื่องมือของ มธุรสณี กวางทอง (2551) มาเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม  

  3. นำแบบสอบถาม เสนออาจารย ที ่ปรึกษาสารนิพนธ เพื ่อตรวจสอบความถูกตอง รับขอเสนอแนะและ

ดำเนินการปรับปรุงแกไข  

4. นำแบบสอบถาม เสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และความถูกตองทาง

ภาษาแลวทำการวิเคราะหความสอดคลอง โดยการคำนวณคา  ( e  o  e  ec ive o r e ce ) ผลการ

ตรวจสอบทุกขอของแบบสอบถามมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1  

5. นำแบบสอบถาม ที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอของผูเชี ่ยวชาญเรียบรอยแลวไปทดลองใช ( r  o ) กับ

บุคลากรในกลุมโรงเรียนฝงนที นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความเชื่อมั่น (Reli ili ) ของแบบสอบถามไดคาความเชื่อมั่น

เทากับ 0.87 แลวจึงทำการจัดทำชุดแบบสอบถามฉบับจริงแลวนำไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

การรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมลูในการศึกษาในครั้งน้ี ผูศึกษาไดดำเนินการเก็บรวมรวบขอมลูตามข้ันตอนและวิธีการดังน้ี 

 1. ขอความอนุเคราะหจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อจัดทำหนังสือขอความรวมมือใน

การเก็บขอมูลไปยังโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

 2. จัดเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยการจัดสงหนังสือขอความรวมมือโรงเรียน และนัดวัน เวลา ที่จะมาขอรับ

แบบสอบถามคืนดวยตนเอง 

 3. ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามที่กลับคืนมา จำนวน 77 ฉบับ ทุกฉบับมีความถูกตองสมบูรณ และ

ทำการวิเคราะหขอมูล 
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การวิเคราะหขอมูล 

 1. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ผู ศึกษาไดทำการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอรตามโปรแกรม

สำเร็จรูป และนำเสนอสถิติพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) พรอมตารางรอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังตอไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพของผูตอบ ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ ( ec  is ) วิเคราะหขอมูล โดยการแจก

แจงความถ่ี คำนวณหาคารอยละ 

ตอนท่ี 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนวิเคราะหโดยการแจกแจง

ความถี่ คำนวณหาคารอยละ หาคาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) นำเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคำ

บรรยาย การแปลความหายโดยอิงเกณฑการแปลความหมาย ตามแนวคิดของลิเคิอรท (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 41) ซึ่ง

กำหนดเกณฑการแปลความหมายไว ดังน้ี 

 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติมากท่ีสดุ 

คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.4  หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 

คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.4  หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง 

คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.4  หมายถึง ปฏิบัตินอย 

คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50 หมายถึง ปฏิบัตินอยท่ีสดุ 

 ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกไข การพัฒนาบุคลากร นำมาวิเคราะห โดยการแจกแจง

ความถ่ี คำนวณหารอยละ และสังเคราะหเน้ือหาในประเด็นท่ีเปนคำถามปลายเปด 

  2. ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ผูศึกษาไดนำมาสังเคราะหเนื้อหาตามประเด็นที่ตอบ นำเสนอขอมูลในรูปแบบ

การบรรยาย 

สถิติท่ี  นการวิเคราะหขอมูล 

 สถิต ิท ี ่ ใช ในการว ิเคราะหข อม ูลการพัฒนาบุคลากรในโรงเร ียนส ังก ัดเทศบาลเม ืองชุมแสง อำเภอ 

ชุมสง จังหวัดนครสวรรค  

  1. คารอยละ (Perce e) ไดคำนวณเรื่อง เพศ อายุ สถานภาพสมรส และรดับการศึกษา 

  2. คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ใชสำหรับวิเคราะหระดับการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ใน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการวางแผน 2) ดานการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 

3) ดานการตรวจสอบหรือการประเมิน และ 4) การปรับปรุงและแกไข 

 

ผลของการวิจัย  

 1. บุคลากรในสังกัดของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ผูตอบแบบสอบถาม

จำแนกตามเพศ เพศชาย จำนวน 18 คน รอยละ 23.38 และหญิง จำนวน 5  คน รอยละ 76.62 จำแนกตามอายุ อายุ 21 – 25ป 

จำนวน  คน รอยละ 11.6 อายุ 26 – 35ป จำนวน 25 คน รอยละ 32.48 และอายุ 36 – 45 จำนวน 26 คน รอยละ 33.77 และ

อายุ 46 ปขึ้นไป จำนวน 17 คน รอยละ 2206 จำแนกตามสถานภาพการสมรส โสด จำนวน 38 คน รอยละ 4 .35 และสมรส 

จำนวน 3  คน รอยละ 50.65 จำแนกตามระดับการศึกษา อนุปริญญาหรือเทียบเทา จำนวน 2 คน รอยละ 2.60 ปริญญาตรี 

จำนวน 51 คน รอยละ 66.23 ปริญญาโท จำนวน 24 คน รอยละ 31.17 ควรใชโรงเรียนเปนสถานท่ีจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากร

รอยละ71.43 ( f = 55) ตามลำดับ 

 2. การพัฒนา บุคลากรในสังกัดของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ตามทฤษฏี

การบริหารแบบ P  ไดผลการวิเคราะห ดังน้ี 
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2.1 สภาพการวางแผนการพัฒนาบุคลากร พบวา การพัฒนาบุคลากรดานการ 

วางแผนในภาพรวม มีการปฏิบัติระดับปานกลาง หากพิจารณาเปนรายการ พบวา โรงเรียนใหโอกาสบุคลากรในการเสนอแนะ

ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการพัฒนาบุคลากร ในรูปแบบการใหขอมูลในที่ประชุมของโรงเรียน มีการปฏิบัติมาก สวน

การมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร มีการปฏิบัติปานกลาง 

2.2 สภาพการดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร พบวา การพัฒนา 

บุคลากรของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง ดานการดำเนินการในภาพรวม มีการปฏิบัติระดับปานกลาง หากพิจารณา

เปนรายการ พบวา มีการพัฒนาบุคลากรเปนหมูคณะ โดยใชรูปแบบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการปฏิบัติมากท่ีสุด สวน

การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน มีการปฏบัิตินอย ในสวนของการมีสวนรวมรับผิดชอบในดานอาคารสถานท่ี มีการปฏิบัติมาก 

ขณะที่มีการใชวิทยากรจากภายนอกในการพัฒนาบุคลากร มีการปฏิบัติมาก และใชรูปแบบในการนิเทศ ในการพัฒนา

บุคลากรเนนในดานวิชาการมาก ตรงกันขามกับดานการบริหารจัดการท่ีมีการเนนเน้ือหานอย 

2.3 สภาพการตรวจสอบการพัฒนาบุคลากร พบวา การดำเนินการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ชุมแสง ดานการตรวจสอบในภาพรวม มีการปฏิบัติมาก หากพิจารณาเปนรายการ พบวา มีการสรุปผลการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติมากที่สุด สวนการกำหนดแนวทางในการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร 

ปฏิบัติปานกลาง 

2.4 สภาพการปรับปรุงแกไขการพัฒนาบุคลากร พบวา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง สวนใหญ มีการ

ปฏิบัติมาก หากพิจารณาเปนรายการ พบวา โรงเรียนไดนำผลการประเมินมาวิเคราะห เพ่ือปรับปรุงแกไขหลังจากดำเนินการ

ตามโครงการ ปฏิบัติมากที่สุด สวนการนำระบบการจัดการความรู(Knowledge Management: KM) มาพัฒนาบุคลากรใน

โรงเรียนน้ัน มีการปฏิบัตินอย 

  3. ความคิดเห็นเพิ่มเติมของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา ความตองการ และแนวทางในการ

พัฒนาบุคลากร สรุปไดดังน้ี 

3.1 ความคิดเห็นดานปญหาในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง พบวา ปญหาในการ

พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง สวนใหญเกี่ยวกับการขาดงบประมาณในการสงบุคลากรเขารับการ

อบรม รองลงมาไดแก บุคลากรไดรับการอบรมไมท่ัวถึง และการเลือกเวลาในการจัดอบรมไมเหมาะสม 

3.2 ความตองการในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสงพบวา สวนใหญตองการให

สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร รองลงมาคือ ตองการทุนการศึกษาของทางราชการในการศึกษาตอในระดับสูง

ข้ึน และ ตองการใหสำรวจความตองการกอนการพัฒนาบุคลากรตามลำดบั 

3.3 แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง พบวา ผูตอบแบบสอบถามเสนอ

แนวทางในการพัฒนาบุคลากร คือ ควรมีการสำรวจความตองการ และความสนใจกอนการพัฒนาบุคลากร รองลงมา ควรมี

การวางแผนในการพัฒนาบุคลากรไวในแผนปฏิบัติการประจำป และควรใชโรงเรียนเปนสถานที่จัดอบรมหรือพัฒนา

บุคลากร ตามลำดับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลของการวิจัย เรื ่อง การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค มีขอคนพบและประเด็นท่ีนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแง จังหวัดนครสวรรค ท้ัง 4 ดาน ดังน้ี 

1.1 ดานการวางแผนการพัฒนาบุคลากร ผลการศึกษาพบวา กอนกาวางแผนการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนไดเปด

โอกาสใหบุคลากรเสนอแนะขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของการใชขอมูลในที่ประชุมของ
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โรงเรียน และสนทนาใหขอเสนอแนะไมเปนทางการ มีการปฏิบัติมาก แลวจึงจัดทำเปนแผนพัฒนาประขำป ซึ่ง อรพรรณ พรสีมา

(2547:3-4) วิจัยพบวา ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรน้ัน คือการใหผูเขารับการอบรมหรือพัฒนา ไดรับความรู ความเขาใจท่ี

ถูกตองเก่ียวกับองคกร แบะงานท่ีทำท้ังดานนโยบาย ภาระหนาท่ี ระเบียบปฏิบัติ และสิทธิประโยชนตางๆท่ีพึงไดรับจากองคกร 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร ชวยลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน โดยท่ีขาดความรู 

ประสบการณในงานท่ีทำ ดังน้ัน องคกรหรือหนวยงานตางๆ จึงใหความสำคัญตอการพัฒนาบุคลากรเปนอยางยิ่ง และหากมีการ

วางแผนที่ดีแลว การพัฒนาบุคลากรยอมไดผลตามที่ไดตั้งเปาหมายไว จึงจำเปนอยางยิ่งที่ตองตระหนักถึงปญหาและความตอง

ของการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อใชกำหนดเปนทิศทาง วัตถุประสงค และเปาหมาย ในการพัฒนาไดอยางถูกตอง ทั้งน้ี 

สอดคลองกับ นงลักษณ สินสืบผล (2541:15) ที ่ไดกลาววา การพัฒนาบุคลากรนั้น จะมีเทคนิค วิธีการที่แตกตางกัน มี

จุดมุงหมายที่แตกตางกัน แตอยางไรก็ตาม การพัฒนาจะตองเริ่มตนดวยการวิเคราะห คนปญหา และความตองการของการ

พัฒนา กำหนดจุดมุงหมายรวมกัน  

1.2 ดานการดำเนินการพัฒนาบุคลากร ผลการศึกษาพบวา มีการพัฒนาบุคลากรเปนหมูคณะโดยใชรูปแบบการ

พัฒนาอบรมเชิงปฏิบัติการมากท่ีสุด สอดคลองกับดนัย เทียนพุฒ (2541:10) ท่ีไดใหความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยพูดไว 

2 ความหมาย คือความหมายแรกเปนเรื่องของการฝกอบรม (Training) ตามที่ทุกคนเขาใจ เชน อบรมในงาน (On-The- o -

Training) การจัดอบรมภายใน (In- o se- r i i ) การสงอบรมไปภายนอก (Off-The- o - r i i ) และอ่ืนๆ ลวนเปนวิธีการ

พัฒนาบุคลากร แตวิธีที่สะดวกและประหยัด คือ วิธีการฝกอบรม ซึ่งหนวยงานหรือองคกรตางๆ ก็นิยมใชอยูเสมอ สวนการ

พัฒนาบุคลากรโดยใชการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานมีการปฏิบัตินอย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะไมสอดคลองกับวัฒนธรรมในองคกรของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค เพราะผูถูกสับเปลี่ยนงาน อาจรูสึกสงสัยวาทำไมตอง

สับเปลี่ยนงานที่ตนเองเคยปฏิบัติ และอาจทำใหเสียเวลา ในดานการพัฒนาบุคลากรดวยตนเองใชรูปแบบการสงเสริมใหทำ

โครงงานวิจัย มีการปฏิบัตินอย ซึ่งขัดแยงกับความตามนัยแหงมาตรา 30 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545) ท่ีระบุใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของผูสอน

และสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน(กระทรวงศึกษาธิการ 2546: 8) ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียน

มุ งเนนพัฒนาทักษะวิชาการมาก หรือมิไดสอบถามความตองการ ความสนใจในการพัฒนางานของบุคลากร เชน ดาน

ความกาวหนาในวิชาชีพ หรือการทำโครงการวิจัย สอดคลองกับ บุญเตือน เกษศรี (2553) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนา

บุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรีพบวาสวนมากตองการพัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรม 

1.3 ดานการตรวจสอบการพัฒนาบุคลากร ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชุมสง อำเภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมากท่ีสุด สอดคลองกับ สุรินทร สวางอารมณ (2541: 6) 

ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา โรงเรียนสวนมากให

ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน รวมท้ังมีการประเมินผลจากการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนมีการประเมินผลจากการ

พัฒนาที่เกิดขึ้นกับตัวบุคลากร หนวยงาน และการปฏิบัติหนาที่ สวน ธงชัย อยูวงษอัน (2544: 87) พบวา การประเมินผลการ

พัฒนาบุคลากรน้ัน ผูบริหารจัดใหมีการประเมินผลการพัฒนา โดยใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมของบุคลากร 

1.4 ดานการปรับปรุงแกไขการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค สวนใหญมีการนำผลการประเมินมาวิเคราะห เพื่อปรับปรุงแกไข หลังจากดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไวแลว 

และมีการนำผลการประเมินรายบุคคลมาพิจารณาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือ ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ของบุคลากรดวย จึงเปนการจัดระบบสวัสดิการและขวัญกำลังใจ สามารถเปนเครื่องมือใหบุคลากรในสังกัดอยากพัฒนาตนเอง 

หรือหากพบขอบกพรองก็จะหาทางแกไขการดำเนินการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สำราญ ถาวรยุศม(2541:7 )ที่ไดกลาววา 

ครู ถึงแมจะมีคุณภาพ ประสิทธิภาพมีทัศนคติท่ีดีแลว ก็ไมไดหมายความวาจะหยุดการพัฒนาตนเองเพราะการพัฒนานอกจากจะ

เปนการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถและประสบการณแลว ยังเปนการกระตุนเตือนใหรูสึกสำนึกในหนาท่ี ความรับผิดชอบใหมี
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อยูตลอดเวลา ดวยเหตุผลท้ังสองประการน้ี จึงจำเปนตองมีการพัฒนาครูไปอยางตอเน่ืองและเปนระบบ หากพบขอผิดพลาด หรือ

ขอควรปรับปรุง ก็ตองมีการปรับปรุงแกไขตอไป 

2. ปญหาในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค นั้น พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ แสดงความคิดเห็นวา งบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรยังไมเพียงพอ ซึ่งบางครั้งเปนการพัฒนา

ที่สำคัญ แตขาดแคลนงบประมาณ ก็ไมสามารถเขารับการพัฒนาได อีกทั้งไดพบปญหาดานงบประมาณ คืองบประมาณไม

เพียงพอ บุลากรขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและการสั่งงาน การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรไมตอเน่ือง ซึ่งเปนปญหา

คลายกัน 

3.ความตองการในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค คือ 

ตองการใหหนวยงานจัดหางบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอ ตองการทุนการศึกษาเพ่ือการศึกษาตอในระดับสูงข้ึน และหากจะมี

การพัฒนาบุคลากร ตองมีการสำรวจความตองการกอนทุกครั้ง เพ่ือใหตรงกับความตองการของผูเขารับการพัฒนา สอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุรินทร สวางอารมณ(2541:78) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

กรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบวา ความตองการและความจำเปนในการพัฒนาบุคลากรนั้น ตองมีการวางแผนการ

พัฒนากอนที่จะมีการพัฒนาบุคลากร ควรมีการสำรวจความตองการ และตองมีการประเมินผลดวยซึ่งสอดคลองกับประเด็นท่ี

ผูตอบไดแสดงความคิดเห็นไว อีกทั้ง ตองการใหมีการสำรวจความตองการในการพัฒนา และมีความตองการทุนการศึกษาของ

ทางราชการ เพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ความตองการเหลานี้ เปนความตองการของบุคลากรทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ธงชัย อยูวงษอัน ที่ไดศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากร ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ธงชัย อยูวงษอัน(2544 82) พบวา การพัฒนาบุคลากรน้ัน ตองมีการสำรวจความตองการ ความ

จำเปนในการพัฒนาบุคลากร การวางแผนการพัฒนาบุคลากรตองมีคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการเปนผูจัดทำ โดยใชวิธีการ

สำรวจความตองการ เพ่ือใชเปนแนวทาง และกำหนดวัตถุประสงค สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเตือน เกษศรี (2553) ไดศึกษา

เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี พบวาสวนมากตองการพัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรม 

รองลงมาตองการศึกษาตอ และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ดานเนื้อหาการพัฒนา ผูใหขอมูลที่สำคัญตองการพัฒนาดาน

ระเบียบ กฎหมาย ดานวิธีการบริหารงานบุคคล และใชระยะเวลาในการพัฒนา 1 - 2 วัน , 3 - 5 วัน  

4. แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค นั้น พอจะ

อภิปรายไดวา มีแนวทางที่ผูตอบไดนำเสนอไวคือ ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรและบรรจุโครงการไวในแผนปฏิบัติงาน

ประจำปของโรงเรียนทุกป ควรมีการศึกษาความตองการและความสนใจในการพัฒนาบุคลากรทุกดานตามความเหมาะสม และ

เพื่อประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนควรใหความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะจัดหางบประมาณ 

และสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการพัฒนา ตามโอกาสตางๆอยางสม่ำเสมอ โรงเรียนควรจัดหองสื่อเทคโนโลยีและ

สารสนเทศใหทันสมัย สามารถใชหองสื่อเปนแหลงเรียนรู และสามารถคนควาหาความรูใหมๆ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

ซึ่งจะสงผลถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และโรงเรียนควรมีการหมุนเวียนหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรใน

โรงเรียนบาง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณของบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะท่ัว ป  

 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนน้ัน ผูศึกษาขอเสนอแนะ ดังน้ี  

1. กอนมีการพัฒนาบุคลากรน้ัน ควรมีการวางแผนโดยการสำรวจความตองการพัฒนาของแตละบุคคลแลว ควร

นำผลการสำรวจน้ันไปใช เพ่ือใหการพัฒนาน้ันไดผลอยางจริงจัง  
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2. การจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนนั้น บุคลากรหรือครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษานั้นตองเขียน

โครงการรวมกัน ทุกคนมีสวนรวมในการกำหนดจุดประสงค เนื้อหาหลักสูตร เพื่อใหครอบคลุมหลายดาน และควรเนน

ทักษะวิชาการ เทคนิคการสอนแบบใหมๆ ควรกำหนดใหโครงการพัฒนาบุคลากรเปนโครงการท่ีสำคัญ ยอมทุมงบประมาณ

ใหกับโครงการดังกลาว เพ่ือสงผลถึงคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนตอไป 

3. บุคลากรทุกคนควรมีสวนรวม ตั้งแตการวางแผนการดำเนินงาน การตรวจสอบและการปรับปรุงแกไข เพ่ือการ

พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และควรสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาหาตำรา คูมือครูใหมๆ ทันสมัยมาศึกษา 

เพ่ือสงเสริมความรู ทักษะ เทคนิคใหมๆอยูเสมอ 

4. หนวยงานตนสังกัดควรใหความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดสรรงบประมาณใหอยางเพียงพอ และ

ประเมินผลหลังสิ้นปงบประมาณ เพ่ือเกิดการเปรียบเทียบความคุมคา และเพ่ือปรบัปรุงแกไขในปงบประมาณตอไป 

5. หนวยงานตนสังกัดควรคำนึงถึงเวลาในการจัดดวย ควรใชเวลาในวันหยุดราชการ หรือระหวางปดภาคเรียน 

และชวงเวลาท่ีดำเนินการพัฒนา ควรใหสอดคลองเหมาะสมกับเรื่องท่ีดำเนินการพัฒนา คือไมมากหรือนอยเกินไป 

6. ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการวางแผนการประเมินผลที่ชัดเจน โดยทำไวเปนลายลักษณอักษร และมีการ

ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง ไมปลอยปละละเลย และนำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขในครั้ง

ตอไป 

ขอเสนอแนะ นการทำวิจัยครังตอ ป  

จากผลการศึกษารั้งนี้ ผูศึกษาขอเสนอแนะขอคิดเห็นบางประการ อันจะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา

และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารการศึกษา รวมท้ังอาจเปนประโยชนตอการศึกษา ดังตอไปน้ี 

1. ควรวิจัยเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนในสังกัดเทศบาล หรือองคการปกครองสวนทองถ่ินกับกลุมโรงเรียนในสังกัดอ่ืน 

เพ่ือหาจุดเดนในการพัฒนาบุคลากรท่ีจะนำไปใชประโยชนตอไป 

2. ควรวิจัยเรื่องน้ีเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเหน็ของผูบริหารและครูผูสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหเห็น

ความแตกตางท่ีชัดเจน 

 3. การวิจัยครั้งตอไป ควรขยายกรอบพ้ืนท่ีในออกไปในวงกวางในระดับจังหวัด หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย (1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในงาน 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การ

บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป และ (2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  

 การวิจัยเปนการวิจัยใชแบบสอบถามจำแนกตามตำแหนงหนาที่และขนาดของโรงเรียน ประชากรที่ใชได ครูในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำนวน 1,4 5 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนครูในโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 306 คน เครื่องมือที่ใชการเก็บขอมูลเปน 

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบคาที  

ผลการวิจัยพบวา 

1.) การบริหารสถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุร ีโดยรวมและรายดานท้ัง 4 ดานอยูในระดับมาก 2.) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูจำแนกตามตำแหนงหนาท่ี

ครูและขนาดของโรงเรียน พบวา ครูที่มีตำแหนงหนาที่ตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนไมแตกตางกัน และครูท่ีอยูในโรงเรียนท่ีมีขนาดโรงเรียนตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนโดยรวมและรายดานตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารบุคคลและดานการบริหารทั่วไป มี 1 ดาน ที่ไมแตกตางกันคือ ดานการ

บริหารงบประมาณ 

คำสำคัญ: หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประถมศึกษา 

 

 

This objectives of research were: 1) o s  e level of the school administration in accordance 

with the sufficiency economy philosophy in schools under the Nonthaburi primary educational service 

re  o ice 2 i  o r spec s, e  were c e ic i is r io , e  e e , perso el 

management a  e er l e e   2) o co p re e sc ool e e  i  ccor ce wi  

the sufficiency economy philosophy in schools under the Nonthaburi primary educational service area 
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office 2. The research was a research using questionnaires classified by the position and size of the 

school. The population,  o li  14 5 e c ers i  sc ools er e No ri pri r  e c io l 

service re  o ice e s ples were 306 e c ers i  sc ools er e No ri pri r  e c io l 

service area office 2. The instruments used in this study were five-level rating scales questionnaires. The 

statistics in the data analysis were perce e, e , r  evi io , e-  N V   -test 

independent. 

The research findings were revealed as follows: (1) The school administration in accordance with 

the sufficiency economy philosophy in schools under the Nonthaburi primary educational service area 

office 2 in overall and each aspect were at high level; (2) The comparison of teacher opinions classified 

by job positions and school sizes was found that teachers with different positions had different opinions 

o  sc ool i is r io  i  ccor ce wi  e s icie c  eco o  p ilosop  i  sc ools. lso, 

teachers in schools with different school sizes had opinions about administration according to the 

sufficiency economy philosophy in both overall and each aspect with the statistical significance at the 

level o  .05. e  were c e ic e e , perso el e e   e er l e e . 

oreover, e spec  o  et management was found that had no difference. 

 S icie c  co o  P ilosop , Pri r  c io   

 

บทนำ 

สังคมยุคปจจุบันเปนยุคแหงความกาวหนาดานขอมูลขาวสาร เทคโนโลยี จึงจำเปนตองมีการเตรียมการดานตางๆ 

โดยเฉพาะดานทรัพยากรมนุษย เพื่อพรอมรับสถานการณแหงการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน (สนั่น สุขเหลือ, 2547  1) จาก

สถานการณดังกลาว สงผลกระทบตอการดำรงชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก ดังน้ันเพ่ือใหเกิดความสงบสุขตอการดำรงชีวิต จึง

ตองนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร เห็นวาปจจุบันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกภาคสวน ไดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน และขยายวงแพรหลาย ดังปรากฏในมาตรา 78 และมาตรา 83 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ระบุใหภาครัฐสนับสนุนใหทุกภาคสวนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเปนองครวมโดยกำหนดใหมีคนเปน

ศูนยกลางการพัฒนา ซึ ่งกำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) (ประภาพร  

สุปญญา, 2550  5) 

เมื่อ พ.ศ. 254  รัฐบาลสนับสนุนใหทุกภาคสวนนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม โดยดำเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงรัฐบาลชุดปจจุบัน รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-5) ไดนำมาปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสมดุล เปนธรรม และยั่งยืน มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุข

รวมกัน” อีกท้ังเปนแนวทางในการรับมือใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเปนการสรางภูมิคุมกันท่ีดีในสังคม ใหกับ

ภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในการพัฒนาประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555: คำนำ) 

กระทรวงศึกษาธิการ เปนกระทรวงหนึ่งแหงการพัฒนามนุษย จึงไดประกาศนโยบายเรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดย

เนนคนเปนศูนยกลาง คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2545 ไดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการแกไขปญหาตางๆ เชน ปญหาการเมือง ปญหาเศรษฐกิจ และปญหา

สังคม เปนตน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550  3) อีกทั้งมีการกำหนดยุทธศาสตรการขับเคลื่อนปรัชญา



1 1 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาใน 2 ดาน คือ ดานท่ีหน่ึง การบริหารสถานศึกษาโดยนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การกำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการสถานศึกษา เปนหลักการบริหารจัดการและประสานกับทุกภาคสวนในการใช

ทรัพยากรรวมกัน และดานที่สองคือการจัดการเรียนรูของผูเรียน โดยทำหลักสูตรและสาระการเรียนรูในหองเรียนบูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอนในทุกระดับ ภารกิจที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ คือการจัดทำกรอบทิศทางการ

พัฒนาการศึกษาใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดยึดเปนหลักในการปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 

2545–255 ) โดยกำหนดวิสัยทัศนของกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา คือ “พัฒนาการศึกษาใหคนไทยทุกคนมีการศึกษา

อยางท่ัวถึง มีคุณภาพ มีความสมบูรณท้ังดานสุขภาพ รางกาย จิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมานฉันท ดำรงชีวิตอยางสันติวิธี 

มีวิถีประชาธิปไตย มีความภาคภูมิใจในความเปนมนุษยและความเปนคนไทยบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปน

พลโลกที่มีคุณภาพมีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีความรูความสามารถดานภาษา ทั้งภาษาไทย 

ภาษาสากล และภาษาที่ใชในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี มีทักษะการคิด วิเคราะห สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และแบบ

กลุมจนติดตัวตลอดชีวิต มีจิตสาธารณะ รักการทำงาน มีความอยูดีมีสุข สามารถพึ่งตนเอง มีทักษะการประกอบอาชีพ รูจัก

รักษา และพัฒนาทรัพยสินทางปญญา มีศักยภาพทั้งการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ โดยคำนึงถึงการดูแล

รักษาวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการแขงขันในสังคมเศรษฐกิจฐานความรูไดอยางยั่งยืน (สำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2551  54) ดานการพัฒนาการศกึษากระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักในภารกิจจึงไดจัดทำกรอบ

ทิศทางการพัฒนาใหหนวยงาน และสถานศึกษา ยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ กำหนด

ยุทธศาสตรเพื ่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู สถานศึกษา โดยระยะท่ี 1 พ.ศ. 2550 กำหนดให

สถานศึกษาที่สามารถเปนแบบอยางการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมต่ำกวา 

80 แหง ระยะที่ 2 พ.ศ. 2551-2552 พัฒนาขยายเครือขายสถานศึกษาที่เปนแบบอยางในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทกจังหวัดเปน 800 แหง ระยะที่ 3 พ.ศ. 2553-2554 พัฒนาให

สถานศึกษาสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในกระบวนการเรียนการสอน การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ

บริบทในแตละสถานศึกษาไดครบทุกแหงท่ัวประเทศ กำหนดเปนยุทธศาสตร และแนวทางการขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร ดังน้ี 1. 

การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. การพัฒนาบุคลากร 3. การขยายผล และพัฒนา

เครือขาย 4. การเผยแพรประชาสัมพันธ และ 5. การพัฒนากระบวนการติดตาม และประเมินผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550  

36) เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนรูจักการใชชีวิต ที่พอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ การอยูรวมกับผูอื่นอยางเอื้อเฟอเผื่อแผ

รูจักการแบงปน และมีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอมเห็นคุณคาของวัฒนธรรม (คณะกรรมธิการโลกวาดวยวัฒนธรรม และการ

พัฒนา, 2541  36) 

การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารการศึกษา ผูอำนวยการสถานศึกษาควรเริ่มจากภายใน

สถานศึกษาสถานศึกษา เชน งบประมาณ วัสดุ ครภุัณฑ งานธุรการ งานสถานท่ี ดานการบรหิารบุคคลควรยึดหลักการ กระจาย

งานอยางเปนเหตุเปนผล มอบหมายงานใหตรงกับความถนัดความชอบของบุคคล (P  e Ri   o e Ri  o ) ทำ

อยางไรท่ีจะขจัดปญหาผูใตบังคับบัญชามีปญหากัน ทำดวยความไมประมาท เสริมสรางใหมีทำงานอยางสามัคคีปรองดอง ตอง

ใชหลักธรรมความถูกตอง ความยุติธรรม ความเปนเหตุเปนผล ความเด็ดขาด ความชัดเจน ความอดทน ความเพียรท่ีจะรวมกัน

ทำงานจนบรรลุเปาหมาย กระตุนใหเกิดขวัญกำลังใจ ในดานของผูบริหารหรือครูอาจมีความเขาใจคลาดเคลื่อน ในสวนการ

ประกาศนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงลงสูสถานศึกษา ตองสรางกิจกรรมขึ้นมา ในความจริงไมใชแตเปนการนำหลักการ กรอบ

แนวคิด และแนวทางการปฏิบัติมาประยุกตใชในกระบวนการทำงานใหเกิดความสมดุล พรอมรบัตอการเปลี่ยนแปลงใน 4 ดาน 

คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานวัฒนธรรม โดยเริ ่มจากการทำความเขาใจใหถูกตองชัดเจนวา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางรากฐานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือ

วิถีชีวิตพอเพียงอยางไร โดยมีหลัก 3 หวง 2 เง่ือนไข มีหมายความวาอะไร สงผลตอการคิด พูด ทำ อยางพอประมาณ อยางเปน
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เหตุเปนผล และตองมีภูมิคุมกันท่ีดี โดยใชคุณธรรมกำกับความรูในการสรางความพอเพียง ยกตัวอยาง การบริหารสิ่งแวดลอม

ของสถานศึกษา เชน ถาตองการปรับบรรยากาศแหลงเรียนรูในโรงเรียนใหงบประมาณไมบานปลายจากท่ีเคยประชุม วางแผน

เตรียมการและลงมือดำเนินการก็ลองนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทาง เริ่มตั้งแตความคิดวางแผนวาจะจัดงาน

อยางไรใหประหยัดแลวเกิดประโยชนและมีความสุขดวย คิดถึงความคุมคาของทรัพยากรทุกอยางที่นำมาใช ใชงานนี้แลวใช

ประโยชนอะไรไดอีก เปนตน (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 254  คำนำ) 

ผูบริหารสถานศึกษาถือไดวาเปนผูมีสวนสำคัญตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษาของแตละโรงเรียน เพราะ

เปนผูรับนโยบาย รับผิดชอบในการดำเนินงา และการบริหารใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษาท่ีกำหนดไวดังน้ัน ผูบริหาร

จึงจำเปนจะตองบริหารงานดวยกระบวนการตางๆ ในอันท่ีจะกอนใหเกิดความรวมมืออยางจริงใจ รวมแรงแข็งขันจากครูทุกคน

ตองมองเห็นปญหาทุกอยางที่เกิดขึ้น ตองเปนผูนำที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แกไขปรับปรุงใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 

เพ่ือใหเกิดสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุดในการจัดการศึกษา (ภิญโญ สาธร, 254  363) ซึ่งสำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา สำนัก

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2551  32) ไดกลาวถึงมาตรฐานดานผูบริหาร ตามเกณฑของ

สำนักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาไวอยู 5 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนำและมี

ความสามรถในการบริหารจัดการ มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบ

วงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปน

สำคัญ มาตรฐานที่ 13 และมาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ ความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

ดังน้ันผูบริหารจึงจำเปนท่ีจะตองพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน ซึ่งผลการปฏิรูปดังกลาวน้ีเปนผล

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว ความลมเหลวจากการจัดการศึกษาเดิมที่ไมสามารถสราง

คนใหมีจิตใจที่มีศักยภาพอยางพอเพียง รวมทั้งความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ และเทคโนโลยีที่แผกระจายไปอยางไมมี

ขอบเขตจำกัด ไปสูสังคมสากลท่ีตองใชวิธีการทางปญญาดังน้ันในการบริหารสถานศึกษาใหไดมาตรฐานน้ันผูบริหารสถานศึกษา 

จำเปนที่จะตองมีหลักและทฤษฎีในการบริหารจัดการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวคิดหนึ่งที่สามารถนำมา

บูรณาการกับการบริหารจัดการศึกษาไดเปนอยางดี 

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เปนหนวยงานหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการที่รับ

นโยบายมาปฏิบัติใหปรากฏเปนรูปธรรม และยังเปนหนวยงานที่ดูแลบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัด

สระแกว ไดตระหนักถึงคุณคาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหนำไปใชในสถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษาตองการบริหาร

สถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ ซึ่งจะมีผลตอการบมเพาะนักเรียนใหมีจิตสำนึกของการ

ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสอดคลองกับบริบทของสังคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 

จึงดำเนินตามแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการโดยสงเสริมใหแตละโรงเรียนไดดำเนินการบริหารสถานศึกษาตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอันกอใหเกิดผลลัพธอยางเปนรูปธรรมชัดเจนในสวนของสถานศึกษาน้ันๆ 

การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามขอบขายงานท้ัง 4 ดาน อันไดแก 

ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา เปน

การตอบสนองแนวทางการจัดการเรียนรูในพระราชบัญญัติการศึกษา แตงานวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผาน

มา พบวามีเงื่อนไขปจจัยหลายประการที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากงานวิจัย

ของ ศรีพร แกวโขง (2554  66) พบวา ประสบการณเกี ่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู มีผลตอการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสวนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2ประกอบดวย

โรงเรียนในสังกัดที่มีหลายขนาดและแตละโรงเรียนผานการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระยะท่ี

แตกตางกันจากปจจัยดังกลาวอาจสงผลตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแตละโรงเรียน 



1 3 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

ประกอบกับท่ีผานมายังไมมีงานวิจัยใดสะทอนผลการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 อยางชัดเจน 

ซึ่งทำใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 วาอยูในระดับใด เพื่อใหไดผลการวิจัยมาเปนขอมูลแลกเปลี่ยนเรียนรูและแนวทางการ

กำหนดวิสัยทัศนเพ่ือพัฒนาโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน และตำแหนงหนาท่ีคร ู

 

สมมติ านการวิจัย 

1. ระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อยูในระดับมาก 

2. ความคิดเห็นของครูตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำแนกตามขนาดของโรงเรียนและตำแหนงหนาท่ีครูแตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตการวิจัย ดานเน้ือหา ประชากร กลุมตัวอยางและตัวแปรท่ีศึกษา ไวดังน้ี 

ขอบเขตดานเนือหา 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารสถานศึกษาใน

ขอบขายงาน 4 ดานคือ 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารบุคคล และ 4) การบริหารทั่วไป 

จำแนกตามปจจัยดานขนาดของโรงเรียนและตำแหนงหนาท่ีครู  

 ประ ากรและกลุมตัวอยาง นการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2562 รวมประชากร 1,4 5 คน ในจำนวน 104 โรงเรียน จำแนกเปน

โรงเรียนขนาดเล็ก 60 โรงเรียน ครู 3 7 คน โรงเรียนขนาดกลาง 32 โรงเรียน ครู 548 คน และโรงเรียนขนาดใหญ 12 โรงเรียน 

ครู 550 คน 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 

เขต 2 ปการศึกษา 2562 โดยการกำหนดตามตาราง re cie   or  (1 70  608  อางถึงใน กนกรดา ผงสูงเนิน, 254  6) 

จากนั้นสุ มแบบแบงชั ้น ( r i ie  R o  pli ) โดยใชขนาดโรงเรียนเปนชั ้นแลวทำการสุมอยางงาย (Simple 

R o  pli ) โดยการจับฉลาก เพ่ือหาโรงเรียนท่ีใชเปนกลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยางจำนวน 306 คน แบงเปนโรงเรียน

ขนาดใหญจำนวน 113 คน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 112 คน และโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 81 คน 

 ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ จำแนกเปน 
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1.1 ขนาดของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 แบงออกเปน 3 ขนาด 

คือ ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนนอยกวา 300 คน ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 301–1,000 คน ขนาดใหญ 1,001 – 2,000 คน 

ตามเกณฑของสำนักงานรับรอบมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 

1.2 ตำแหนงการปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน ประกอบดวย ครูผูสอน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม

สาระ 

2. ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ท้ัง 4 ดานคือ 

2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ 

2.2 ดานการบริหารงบประมาณ 

2.3 ดานการบริหารงานบุคคล 

2.4 ดานการบริหารงานท่ัวไป 

 

กรอบแนวคิด นการวิจัย 

 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผู วิจัยดำเนินการศึกษาเอกสาร ขอมูล แนวคิดและงานวิจัยตางๆ เกี่ยวกับการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจำแนกตามขอบขายการบริหารสถานศึกษาเปน 4 ดานคือ ดานการบริหาร

วิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับ สนั่น สุขเหลือ 

(2547  52) กลาวถึงบทบาทของผูบริหารตอการสงเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง) ไววาบทบาทของ

ผูบริหารตองปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบในขอบขายงาน 4 ดานดวยวิธีการที่เปนระบบและมีขั้นตอนสอดคลองสัมพันธกัน 

ดังน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

1. ขนาดของสถานศึกษา จำแนกเปน  การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ 

1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก  เศรษฐกิจพอเพียง จำแนกเปน 

1.2 โรงเรียนขนาดกลาง  1. ดานการบริหารวิชาการ 

1.3 โรงเรียนขนาดใหญ  2. ดานการบริหารงบประมาณ 

2. ตำแหนงหนาท่ีครู จำแนกเปน  3. ดานการบริหารงานบุคคล 

2.1 ครูผูสอน  4. ดานการบริหารงานท่ัวไป 

2.2 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู   

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดดำเนินการวิจัยละนำเสนอตามลำดับดังน้ี 

เคร่ืองมือท่ี  นการวิจัย 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม ( es io ire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 



1 5 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของโรงเรียน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ ( ec lis ) โดยสอบถาม

เก่ียวกัลป ขนาดโรงเรียน และตำแหนงหนาท่ีครู 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ใน 4 ดาน คือ 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 

3) การบริหารบุคคล และ 4) การบริหารทั่วไปมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (R i  c le) 5 ระดับ ตาม

แนวคิดของลิเคิรท ( i er ) คือ 

 การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ในการสรางและหาคณุภาพเครื่องมือผูวิจัยดำเนินการตามลำดับ ดังตอไปน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของแลวนำมาประมวลเปนแนวคิดในการสรางคำถาม 

2. สรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามศัพทท่ีใชในงานวิจัย 

3. นำแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองในดานภาษา เนื้อหา หลังจาก

น้ันนำมาปรับปรุงแกไขตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาใหคำแนะนำ 

4. นำแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ( o e  V li i ) โดยการหาคา IOC (Item – 

ec ive o r e ce e ) คำนวณดัชนีความสอดคลอง (Item – ec ive o r e ce e ) พิจารณาขอท่ี

คาระหวาง 0.06 – 1.00 

5. นำแบบสอบถามไปทดลองใช ( r  ) กับครูโรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี 30 คน 

6. นำแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว และหาคาความ

เช่ือมั่น (Reli ili ) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1 70  161) จากน้ันนำแบบสอบถามมา

ตรวจใหคะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถามดวยการหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา 

( lp  oe icie ) ตามวิธีของ Cronbach ไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0. 0 

การเกบรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอน ตอไปน้ี 

1. ขอหนังสือแนะนำจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีถึงผู อำนวยการโรงเรียนที่เปนกลุม

ตัวอยาง เพ่ือขออนุญาตใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลในโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

2. ผูวิจัยนำหนังสือขอความอนุเคราะหท่ีออกโดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพรอมแบบสอบถาม

ไปติดตอประสานงานกับผูอำนวยการโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง เพ่ือขออนุญาตใหตอบแบบสอบถาม 

3. ผูวิจัยนำแบบสอบถามไปเก็บขอมูล โดยแจกแบบสอบถามใหกับครูโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในแตละ

โรงเรียน จำนวน 306 ฉบับ ไดรับกลับคืนมา จำนวน 306 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยมีขั้นตอน 

ดังตอไปน้ี 

 1. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนท่ี 1 ดวยการหาคารอยละ (Perce e)  

 2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย ( e ) และหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( . .) เปนราย

ดานและโดยรวม แลวนำคาเฉลี่ยที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย คาเฉลี่ยเปนระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 

2541  100) ดังน้ี 
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    คาเฉลี่ย   ความหมาย 

   4.51-5.00 ระดับการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 

   3.51-4.50 ระดับการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

   2.51-3.50 ระดับการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

   1.51-2.50 ระดับการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย 

   1.00-1.50 ระดับการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3. เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุร ีเขต 2 จำแนกตามตำแหนงหนาท่ีครูใชการวิเคราะหแบบ t-test และขนาดของโรงเรียนใช

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ( e  l sis o  V ri ce) และเมื ่อพบความแตกตางอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ ทำการทดสอบเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ ( c e e s es ) 

สถิติท่ี  นการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมอื 

1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( o e  V li i ) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองหรือ IOC (Item 

– ec ive o r e ce e ) 

2. การหาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ ์แอลฟา ( lp  oe icie ) ตามวิธีของ 

ครอนบาค ( ro c )  

สถิติพืน าน 

1. คารอยละ (Perce e) 

2. คาเฉลี่ย ( e )  

3. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( . .)  

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง จำแนกตามตำแหนงหนาที่ครูโดยใชการทดสอบคาที (t-test 

Independent) 

 

ผลของการวิจยั  

1. ขอมูลพื้นฐานของครูที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2 สวนใหญเปนตำแหนงครูปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ 

2. การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวม 4 ดาน คือ 1) ดานบริหารวิชาการ 2) ดานบริหารงบประมาณ 3) ดานบริหารบุคคล 

และ 4) ดานบริหารทั่วไปอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดย

เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังนี้คือ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารทั่วไป และดาน

บริหารงานงบประมาณ ตามลำดับ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

2.1 ดานบริหารวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

2.2 ดานบริหารงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

2.3 ดานบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก 



1 7 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

ยกเวนในขอสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ีแกสังคม และขอกำหนดบทบาทหนาท่ี

ผูรับผิดชอบในกิจกรรมของโรงเรียนอยางชัดเจน และขอประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาเปนไปอยาง

บริสุทธ์ิ ยุติธรรม ตรวจสอบได อยูในระดับมากท่ีสุด 

2.4 ดานบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สวนใหญอยูในระดับมากทุก

ขอ 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบวาการบริหารงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมแตกตางกัน แตเมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานทั่วไป แตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานบริหารงบประมาณไมแตกตางกัน 

4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนจำแนกตามตำแหนงหนาที่ครูที่ไดรับมอบหมายตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาสระแกว เขต 

2 โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริหารวิชาการและดานการ

บริหารงานบุคคล แตกตางกัน สวนดานบริหารงบประมาณและดานบริหารท่ัวไป ไมแตกตางกัน  

 

อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผูวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลดังน้ี 

1. การศึกษาการบรหิารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช

เปนแนวทางในการบริหารสถานศึกษาตามขอบขายงานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหาร

งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารงานทั่วไป โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผูวิจัยขอเสนอ

การวิจัยเปนรายดาน ดังน้ี 

1.1 ดานบริหารวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยลำดับแรกในการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เนนการนำคุณธรรมนำความรูไปใชใน

การดำเนินชีวิต เชน ความซื่อสัตย สุจริต ความเสียสละ ขยัน อดทน ความเพียร ใชสติปญญาในการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึก

ท่ีดีตอตนเองและสังคม สวนคาเฉลี่ยลำดับสุดทาย คือ สงเสริมการผลติสื่อนวัตกรรมสอดคลองกับวัสดุธรรมชาตขิองทองถ่ิน 

ซึ่งผลท่ีเปนเชนน้ันเน่ืองมาจากผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 

2 จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการประสานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชนแหลงเรียนรูภูมิปญญา

ทองถิ่น สงเสริมสนับสนุนใหครูและนักเรียนใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาอยางหลากหลาย และสงเสริม

สนับสนุนการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณและการผลิตสื่อการเรียนรู รวมทั้งการนำไปใชในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมี

ความสัมพันธสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดใหมีการนำแนวคิดในดานการจัดการเรียนรูลงสูการ

ปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรมโดยมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบดำเนินการสงเสริมและพัฒนาแนวการจัดการเรียนรูโรง

การตามแนวพระราดำริขึ้นโดยการนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเขากับหลักสูตรและเนนใหผูเรียนได
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เรียนรูในสิ่งท่ีเปนวิถีการดำเนินชีวิตจริงของคนในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงทิวา สันติผลธรรม (2552  84) ได

ทำการวิจัยเรื่องการนำเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเอกชน 

อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค พบวา ผูบริหารควรมีความตระหนัก มีความรู ความเขาใจ และสามารถนำ

ความรูดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถายทอดใหแกครูผูสอน รวมท้ังนำผลการประเมินการใชแหลงเรียนรู และภูมิ

ปญญาทองถิ่นมาแกไขปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ สมชาย เทพแสง 

(2547: 13-14) กลาววา การจัดสภาพการเรียนรู ซึ่งโรงเรียนควรสงเสริมใหครูปรับปรุงยุทธศาสตรการสอน ปฎิรูปการสอน

โดยมุงสูโรงเรียนแหงการเรียนรู  และที่สำคัญสงเสริมการใชอินเทอรเน็ตอยางกวางขวาง ซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู ได

ตลอดเวลา เพราะขอมูลในอินเทอรเน็ต “ถือวาเปนตำราท่ีใหญท่ีสุดในโลก” 

1.2 ดานบริหารงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยลำดับแรกในการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การบริหารงบประมาณมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ท่ี

ปรากฏผลเชนน้ี อาจเปนเพราะในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาสูการปฏิบัติตอองคกรหนวยงานท้ังภาครัฐและ

เอกชนในปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตองบริหารผานแผนปฏิบัติราชการประจำป ซึ่งประกอบไปดวย แผนงาน โครงการ 

และกิจกรรม ซึ่งตองสนองตอวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคขอสถานศึกษาพรอมท้ังมีกลยุทธในการดำเนินการ และมี

เปาหมายผลสัมฤทธิ์ระบุไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารงบประมาณในยุคปจจุบันตองรอบคอบ ระมัดระวัง 

ยึดความพอประมาณ ความประหยัดคุมคา ตามมาตรการประหยัดงบประมาณของรัฐ (ปรีชา ศรีลับขาว, 2551  104) 

ดังนั้นการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในยุคปจจุบันตองใชหลักเหตุผลในการบริหารงบประมาณเพื่อลดความเสี่ยงให

เหลือนอยท่ีสุด สวนคาเฉลี่ยลำดับสุดทายคือ มีการตั้งคณะกรรมการ ประเมนิผลการใชงบประมาณ ท่ีปรากฎเชนน้ีอาจเปน

เพราะงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร และทางโรงเรียนแสวงหาการสนับสนุนจากแหลงเงินทุนสนับสนุนตางๆ น้ันมีจำนวน

นอย เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมของโครงการ จึงตองบริหารใหเกิดประสิทธิภาพ และจะตองมีการใชจายตามแผนที่ได

กำหนดไว ดังน้ันการกำหนดผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการดานการบริหารงบประมาณ จึงมีความสำคัญและตองพิจารณา

คัดเลือกใหเหมาะสม จึงจะไดบุคคลท่ีดี มีความรับผิดชอบ จึงทำใหการกำหนดผูรับผิดชอบการบริหารงบประมาณเปนเรื่อง

สำคัญ สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงใจ ชวยตระกูล (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงใน

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยผลการวิจัยพบวา ปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ ดานการเรียนการสอน ดานการเงิน ดานความมั่นใจทางการศึกษา ดานสิ่งแวดลอมและ

ดานการบริหารจัดการความปลอดภัย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา 

ปจจัยความเสี่ยงดานการเงิน ควรใชวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยง 

1.3 ดานบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยลำดับแรกและมีคาเฉลีย่

อยู ในระดับมากที่สุดในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การสงเสริมใหบุคลากรใน

สถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม คือผูบริหารใหคำแนะนำ ปรึกษา เสนอแนะแนวทางและเปนแบบอยางแก

บุคลากรในโรงเรียน โดยเนนใหบุคลากรในโรงเรียนมีความพอประมาณในการดำเนินชีวิต ไมโลภ ไมฟุมเฟอยและมีการ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผล ฝกใหมีการมองไปขางหนาและเตรียมตัวใหพรอมกับความผันผวนของเหตุการณตางๆ 

อยางรูเทาทัน รวมถึงการหมั่นแสวงหาความรูเพื่อใหเกิดความรอบรูในดานตางๆ อันจะเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหดำรงอยู

อยางเขมแข็งและพอเพียงภายใตกระแสความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงสอดคลองกับงานวิจัยของกานตชนิด ตะนัย (2551: 

115) ไดทำวิจัยเรื่องการนอมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติโรงเรียนบานเทิดไทย อำเภอแมฟาหลวง จังหวัด

เชียงราย ไดใหขอเสนอแนะวา ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูควรมีการปลูกฝงคานิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให
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เกิดกับนักเรียนใหมาก คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาควรไดรับการอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดวย รวมทั้งใหครูไดตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ดีตามแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสื่อที ่หลากหลาย ซึ ่งผลเปนเชนนี้อาจเนื่องจากการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารจากโรงเรียนสูชุมชน สามารถทำไดเพียงผานสื่อสิ่งพิมพพวกแผนพับ จดหมายประชาสัมพันธ

เทานั้น และบุคลากรในโรงเรียนก็มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนสอดคลองกับงานวิจัยของชาตรี โพธิกุล (2552  104) เรื่อง

สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา พบวา

ผูบริหารที่ดีตองเผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสูผูเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน 

เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองและความรวมมือของทุกฝาย ผูบริหารควรเขารับการอบรมอยางตอเนื่อง ผูบริหารควร

พัฒนาความรูความสามารถในการใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา รวมถึงประสานความรวมมือกับชุมชน 

โดยมีเปาหมายเขาไปชวยเหลือชุมชน และเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน 

1.4 ดานบริหารงานทั่วไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยลำดับแรกในการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีการปรับภูมิทัศนใหรมรื่นนาอยู เนนความประหยัด ผลเชนน้ีอาจเปน

เพราะผูบริหารใหความสำคัญเรื่องการสรางบรรยากาศของอาคารสถานที่ ปรับแตงภูมิทัศนในบริเวณโรงเรียนใหรมรื่นนา

มอง เขาทำนองวาการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควรรูจักคำวาพอประมาณ เนนความประหยัด มีเหตุผลใน

การบริหาร เนนความรอบคอบไมเดือดรอนในอนาคตสอดคลองกับงานวิจัยของ รณชัย ทิพยอุทัย (2554 88) เรื่องการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวาผูบริหารใหความสำคัญ

ในขั้นเสริมสรางบรรยากาศในสถานศึกษา สามารถแยกออกเปนประเด็นใหญ คือ เสริมสรางบรรยากาศในทางวัตถุ เชน 

อาคารสถานท่ี และเสริมสรางสิ่งแวดลอมท้ังน้ีอาจเปนเพราะการเสริมสรางบรรยากาศดังกลาวเปนสิ่งท่ีปรากฎเห็นเดนชัด

เปนรูปธรรม สวนคาเฉลี่ยลำดับสุดทาย คือมีคูมือการบริหารงานทั่วไปที่เนนความคุมคาและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก 

ผลเปนเชนนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามีการใชหลักธรรมาภิบาลควบคูไปกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพศาล ตั้งสมบูรณ (2548  8 ) วิจัยเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาในการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร พบวาอยูในระดับมากทั้งนี้เปนเพราะวาธรรมชาติของคน

โดยท่ัวไปจะตั้งเปาหมายสูความสำเร็จ โดยบรหิารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล เรียงลำดับ คือ หลักคุณธรรม หลักความ

รับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความคุมคาและหลักความโปรงใส ดังนั้นจากหลักการนี้ควบคูกับหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถบริหารสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพได 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำแนกตามขนาด

โรงเรียนและตำแหนงหนาท่ีครู ท่ีตางกัน ดังน้ี 

2.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนเก่ียวกับการบริหารงานสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำแนกตามขนาด

โรงเรียนท่ีตางกัน มีการบริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ดานการบริหารงานวิชาการมีความแตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอาจเปนเพราะความแตกตางตามขนาดของ

โรงเรียนสงผลตอการบริหารดวยมีปจจัยที่เพียบพรอมมากกวาในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในกระบวนการ

จัดการเรียนรู การผลิตสื่อนวัตกรรม แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน กิจกรรมทาง

วิชาการ นโยบายเปาหมายของแตละโรงเรียนมีความตางกันตามสภาพและขนาดของโรงเรียน ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ 

(2546: 33-38) ไดกำหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
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วางานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่มุ งใหกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให

สถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว สอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทกุฝายซึ่งเปนปจจัยสำคัญทำให

สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐาน

และมีคุณภาพสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเองและการ

ประเมินจากหนวยงานภายนอก สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัดปจจัยเกื้อหนุนการ

พัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น โดยยึดผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และของบุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นๆ อยางกวางขวางดังนั้นงานวิชาการมีความสำคัญมาเปนอันดับที่ 1 ในการ

บริหารสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ประสาน พิทักษโกศล (2552  111) ทำ

วิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร 

เขต 1 พบวาดานบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ พรนภา เสมอพิทักษ (2551: 

202) ไดศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียนปยะมหาราชา

ลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

ครูผูสอน ผูรับผิดชอบงานวิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก 

2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนกับการบริหารงานสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำแนกตามขนาด

โรงเรียนท่ีตางกัน มีการบริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ดานการบริหารงานบุคคล มีความแตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอาจเปนเพราะขนาดของโรงเรียนสงผลตอการ

บริหารดานการบริหารงานบุคคลไดดวยจำนวนบุคลากรที่ตางกัน ทำใหประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารจึงแตกตาง

ตามไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ ชาตรี โพธิกุล (2552  105) เรื่องสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา พบวาผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญมีความพรอมในการ

บริหารมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กดวยปจจัยท่ีเหมาะสมตางๆ และพบอีกวาโรงเรียนขนาดเล็กสวน

ใหญขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ีสอนและงานธุรการ เมื่อไมสามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเขา

มาปฏิบัติงานได ทำใหบางครั้งผูบริหารตองจัดบุคลากรท่ีอาจไมเช่ียวชาญไปทำหนาท่ีแทน เพราะจำนวนคนมีจำกัด 

2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนเก่ียวกับการบริหารงานสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำแนกตามขนาด

โรงเรียนที่ตางกัน มีการบริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ดานการบริหารงานทั่วไป มีความแตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอาจเปนเพราะงานการบริหารทั่วไปเปนงานท่ี

เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายที่กำหนด

ไว โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและการอำนวยความสะดวกอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหาร

และจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความ

รับผิดชอบที่ตรวจสอบไดตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของเพื่อใหการจัดการศึกษามี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2546  8 ) ไดกลาวถึงหลักการ และแนวคิดไววา การบริหาร

ทั่วไป ควรยึดหลักใหสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหาร และจัดการศึกษาดวยตนเองใหมากที่สุด โดยเขตพื้นท่ี

การศึกษากำกับ ดูแล สงเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ หลักการบริหารงานเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก เนนความโปรงใส ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได 
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ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกรที่เกี่ยวของ มุงพัฒนาใหเปนองคกรสมัยใหม โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยี

มาใชอยางเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงเครือขายการติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็ว จึงสงผลใหการบริหารงานทั่วไปมีความ

แตกตางกันตามขนาดของโรงเรียน สวนดานการบริหารงานงบประมาณ ไมแตกตางทั้งนี้อาจเปนเพราะขนาดของโรงเรียน

เปนตัวบงชี้ในการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางแลว มีการกำหนดการนำไปใชอยางเหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน 

ดังน้ันการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2 ปจจัยดานขนาดโรงเรียนไมสงผลตอการบริหารงานดานงบประมาณ 

3. ความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ 

ดานบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป จำแนกตามตำแหนงหนาที่ครู มี

ความคิดเห็นแตกตางกันทั้งนี ้อาจเนื ่องมาจาก บุคลากรทุกคนตองรับรู ถึงภารกิจในการดำเนินงานทุกดาน เชนการ

บริหารงานบุคคล คือการพิจารณากำหนด แตงตั้ง จัดหาบุคลากรตามความตองการของสถานศึกษา กำหนดนโยบายหรือ

แนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนทุกคน ไดเรียนรูทฤษฎี 

หลักคิด หลักวิชาของเศรษฐกิจพอเพียงแลวเกิดการพัฒนาความเขมแข็งของสถานศึกษาอยางยั่งยืน โดยมีการดำเนินงาน

หลัก 4 ดาน คือ การสรางความรูความเขาใจ การนำสูการปฏิบัติ การประสานความรวมมือ และเชื่อมโยงเครือขาย การ

ติดตามประเมินผล การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารงานบุคคลเปนการวางแผนกรอบ

อัตรากำลัง การกำหนด แตงตั้ง บุคลากรในการดำเนินงานนั้น ตองคำนึงถึงศักยภาพความเหมาะสมของผูสอนและผูเรียน

และทองถ่ิน ในการดำเนินการสอน ผูบริหาร ครู นักเรียน ตองมีความรูความเขาใจเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมี

การจัดกิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือปลูกฝงใหผูบริหาร ครู และนักเรียนมีคุณลักษณะความพอเพียง โดยเนน

ใหบุคลากรในสถานศึกษามีความพอประมาณในการดำเนินชีวิต ไมโลภ ไมฟุมเฟอย ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 

การตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผล ฝกใหมีการมองไปขางหนาและเตรียมตัวใหพรอมกับความผันผวนของเหตุการณ

ตางๆ อยางรูเทาทัน รวมถึงการหมั่นแสวงหาความรูเพื่อใหเกิดความรอบรูในดานตางๆ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน

เพื่อพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องอันจะเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหดำรงอยูอยางเขมแข็งและพอเพียงภายใตกระแสของ

โลกาภิวัฒน สอดคลองกับ สุรีพร วงศสวัสดิ์สุข (2551: บทคัดยอ) ท่ีกลาววา บุคลากรทางการศึกษาน้ันมีบทบาทสำคัญเปน

อยางยิ่งในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในดานการศึกษา โดยครูมีบทบาทสำคัญตอการสงเสริมความรู

ในดานการสอนเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกผูเรียน ซึ่งเริ่มตั้งแตข้ันตอน การวิเคราะหปญหาหลักสูตร 

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนการจัดการอบรมและการศึกษาหาความรู ขั้นตอนการสราง

หลักการกระบวนการเรียนรู และขั้นตอนการประเมินผลหลักสูตรทดลอง ซึ่งเนื้อหาสาระการเรียนรูที่จำเปนตอการเรยีนรู

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรสงเสริมเพิ่มเติมคือ ชวงชั้นที่ 1 คือ วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชวงช้ันท่ี 2 คือ ภาษาอังกฤษกับเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได ชวงช้ันท่ี 3 คือ 

การรูรักสามัคคี และการอยูดีกินดี และชวงชั้นที่ 4 คือ จิตสำนึกสาธารณะ นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษายังมีบทบาท

สำคัญอยางสูงตอการสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการเรียนรูใน

สวนการวางแผนและการดำเนินการ 

  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะ นการนำผลการวิจัย ป  

การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษาประถมศกึษาสนนทบุรี เขต 2 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
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1. จากผลการวิจัยพบวาขนาดของโรงเรียนมีผลตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงวาจำนวนของบุคลากรและนักเรียนสงผลตอขอบขายการบริหารงานในโรงเรียน ดังนั้นหนวยงานตนสังกัดควรให

ความสำคัญ สนับสนุนผูบริหารในโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือสามารถบริหารงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ควรสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานดานการ

บริหารสถานศึกษาและดานการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ 

เพ่ือการนำไปประยุกตใชในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. ควรสงเสริมใหโรงเรียนท่ีมีความพรอมหรือเปนแกนนำเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว ไดพัฒนาตนเอง

ขึ้นเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปนโรงเรียนตนแบบในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ตอไป 

ขอเสนอแนะ นการวิจัยครังตอ ป 

ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนโดยทำการวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. ควรมีการวิจัยเรื ่องปญหาและขอบเขตของการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  

2. ควรมีการวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  
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การบริหารงานของสถานศึกษา นกลุมเครือขายท่ี  สังกัดสำนักงานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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บทคัดยอ 

การวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายที่ 2 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (2) เปรียบเทียบการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณการทำงาน และ

ขนาดของสถานศึกษา  

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ กลุมตัวอยางเปนครูในกลุมเครือขายท่ี 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำนวน 108 คน วิธีดำเนินการวิจัย มี 4 ขั้นตอน ไดแก (1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (2) สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (3) เก็บรวบรวมขอมูล และ (4) วิเคราะหขอมูล เครื่องมือท่ีใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  

  ผลการวิจัย พบวา (1) การบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทกุดาน 

โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคลากร 

และดานบริหารงานท่ัวไป (2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณในการทำงาน และขนาดของ

สถานศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

คำสำคัญ  การบริหารงานของสถานศึกษา กลุมเครือขาย 
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5-level rating scale. e s is ics se  or l i  e collec e   were perce e, e , r  

evi io ,  -test.  

e rese rc  i i s were s ollows  (1) e i is r io  o  sc ools i  e e wor  ro p 2 er 

e P e c ri pri r  e c io l service area office 1 in all 4 aspects was performed at high level. After 

i e  l sis, i  w s o   ever  spec  w s lso per or e   i  level. e lis e  i  or er ro  i es  

o lowes  i cl e  c e ic i is r io , e  i is r io , perso el administration and general 

i is r io   (2) e res l s co p riso  o  e i is r io  o  sc ools i  e e wor  ro p 2 er 

P e c ri pri r  e c io l service re  o ice 1, cl ssi ie   e c io l li ic io s, wor  e perie ce 

and the size of the school found that overall and each aspect were not different. 

     

 

บทนำ 

 โรงเรียน/สถานศึกษาเปนองคการระดับฐานลางสุดของการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ภายใตโครงสรางของการบริหารจัดการศึกษารูปแบบใหมที่เรียกวา “เขตพื้นที่การศึกษา” นั้น สถานะขององคการ คือ 

โรงเรียน/สถานศึกษา จะถูกกำหนดบทบาทใหเปน “นิติบุคคล” ที่รองรับนโยบายของการบริหารแบบมีสวนรวมและการ

กระจายอำนาจทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษาในสังกัด เปนสภาพการณท่ีนาสนใจและนาจับตามองจากหลาย ๆ 

ฝายโดยเฉพาะสังคมและชุมชนในทองถิ่นที่ตางก็คาดหวังและเชื่อมั่นวา โรงเรียน/สถานศึกษายุคใหม จะเปนองคการหลัก

สำคัญของการสรางความมั่นใจในดาน“คุณภาพและมาตรฐาน” ของการจัดการศึกษาใหบังเกิดข้ึนกับผลผลิต คือ นักเรียน

ในทองถิ่นหรือชุมชนนั้น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะการศึกษาเปนพื้นฐานที่จะนำไปสูการพัฒนาตนเอง การ

จัดการศึกษาจึงจำเปนจะตองมีคุณภาพ เพ่ือไดผลผลิตท่ีดีไปดวยเปาหมายของการบริหารงานของโรงเรียน คือ การพัฒนา

คน โดยมีความเช่ือวามนุษยมีศักยภาพท่ีจะเรียนรู และพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต นอกจากจะใหความสำคัญกับการพัฒนา

ศักยภาพโดยตรงแลว ยังจำเปนตองคำนึงถึงกลไกและสภาพแวดลอมที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยาง

เต็มที่ เพื่อเตรียมคนใหมีคุณลักษณะเปนผูคิดวิเคราะห สามารถแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเผชิญกับ

สถานการณที่เกิดขึ้นและที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดนั่น คือจะตองใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรา 22 

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ไดกำหนดไว และเพื่อใหบรรลุผล ยังไดกำหนดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพไวในมาตรา 48 ใหสถานศึกษาปฏิบัติ ดังนี้ ใหหนวยงานตนสังกัดในกลุมเครือขายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จัดใหมกีารบริหารจัดการศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยใหมีการจัดทำ

รายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยสูสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา สวนปจจัยที่จะสงผลใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ ไดแก หลักสูตรที่จะตองใหความสำคัญกับ

ผูเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อรับความเปนสังคมนานาชาติ ประการตอไป คือ การ

จัดการเรียนรูจะตองเนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง สามารถนำความรูในวิชาตาง ๆ ไปบูรณาการใชในการดำรงชีวิต ครูผูสอนตอง

จัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ เรียนรูอยางมีความสุขและสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ผูบริหารและ

กระบวนการบริหาร  

 การบริหารงานในสถานศึกษานั้นไดบริหาร “แบบทุกคนมีสวนรวม” โดยพิจารณาจัดทำภารกิจใหชัดเจน 

ครอบคลุมงานท้ังหมดและมีการกำหนดกลุมงานท่ีมีความสอดคลองกัน จัดโครงสรางบริหารท่ีเปนนิตบุิคคล มีการบริบทท่ีมี

สายบังคับบัญชา และการประสานคน เพื่อใหเกิดความคลองตัว ไดแก ผูอำนวยการสถานศึกษา มีอำนาจหนาที่บังคับ

บัญชาตามกฎหมายเพ่ือใหงานสำเร็จเกิดประสิทธิภาพ รองผูอำนวยการสถานศึกษา สามารถจัดระบบงานและหัวหนางาน
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ตองใชความรูความสามารถในการจัดงานใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูรวมงาน หลักสำคัญท่ี

บริหารงานจนประสบความสำเร็จ นำหลักธรรมะมาใชเปนแนวทางปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยให

บุคลากรทุกคนไดทำงานอยางท่ีตนเองชอบ ปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะ มีความเพียรพยายามในการทำงาน ทำงาน

ดวยความคิดกอนทำ การทำงานดวยความไตรตรอง มีความรอบคอบ ถูกตอง รวดเร็ว การบริหารสถานศึกษาที ่มี

ประสิทธิภาพน้ันข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการท้ังจากภายในและภายนอกองคกร ดังน้ันผูบริหารหนวยงานจึงเปนผู

มีความสำคัญอยางยิ่ง ในการเปนแบบอยางที่ดีในองคการที่จะนำหนวยงานสูความสำเร็จ ตองมีคุณลักษณะของผูนำท่ี

สำคัญตาม er s  le 11 ประการ (อาภาพร เหล็กกลา  2556) ไดแก มีความซื่อสัตย มีความยุติธรรม มีความมุงมัน่ 

ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีภาวะผูนำสูง กลาตัดสินใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวุฒิภาวะ

ทางอารมณสูง เปนบุคคลแหงการเรียนรูและมีความจริงใจ จากประสบการณของผูวิจัยท่ีไดทำงานมาเปนเวลา 6 ป จำนวน 

3 แหง ตั้งแต ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ซึ่งบริบทของสถานศึกษาเหลานี้มีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง อีกท้ัง

ปญหาอุปสรรคแตกตางกัน ไดนำหลักการบริหารประสบการณบริหารและอุดมการณมาใชจนกระทั่งประสบความสำเร็จ

เปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา ผูปกครอง และชุมชน นอกจากภาวะผูนำ er s  le แลวยังนำ

เทคนิควิธีและหลักการบริหารตาง ๆ มาใชตามความเหมาะสมกับสถานการณของโรงเรียน เชน การบริหารแบบมีสวนรวม 

การบริหารโดยยึดประชาธิปไตย การสรางทีมงาน เทคนิคการวิเคราะหแบบ  การบริหารแบบ TQM การบริหาร

ระบบคุณภาพ ISO 002 จนสามารถบริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักสำคัญที ่บริหารงานจนประสบ

ความสำเร็จโดยยึดหลักของพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ท่ีพระราชทานแกขาราชการทุกหมูเหลา 

นำมาเปนขอคิดใหแกขาราชการครูและบุคลากรทุกฝายเปนประจำทุกเดือน นำหลักธรรมะมาใชเปนแนวทางปฏิบัติงานให

เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ไดแก ฉันทะ ความพึงพอใจ โดยใหบุคลากรทุกคนไดทำงานอยางที ่ตนเองชอบ 

ปฏิบัติงานดวยความวิริยะ อุตสาหะ มีความเพียรพยายามในการทำงาน ทำงานดวยความคิดกอนทำ การทำงานดวยความ

ไตรตรอง มีความรอบคอบ ถูกตอง รวดเร็ว การบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพน้ันข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการท้ัง

จากภายในและภายนอกองคกร ดังน้ันผูบริหารหนวยงานจึงเปนผูมีความสำคัญ อยางยิ่งในการเปนแบบอยางท่ีดีในองคการ

ท่ีจะนำหนวยงานสูความสำเร็จ 

 การบริหารงานของสถานศึกษา เพื่อทำใหเด็กไทยเปนคนดี มีความสามารถและมีความสุข (สถาบันสงเสริม 

การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2550) จะเห็นไดวาการแสดงบทบาทในการบริหารงานของ

ผูบริหารและครูในยุคการปฏิรูปการศึกษาจำเปนจะตองมีความสัมพันธสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ และแสดงออกถึง

การบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ในกลุมเครือขายที่ 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  

เขต 1 ไดเล็งเห็นวาการแสดงบทบาทของผูบริหารและครูในกลุมเครือขายที่ 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ( li  c ool) จะมีรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือมุง

สูความเปนเลิศท่ีมีลักษณะการบริหารจัดการท่ีมีระบบข้ันตอน สามารถวิเคราะห ควบคุม กำกับ ติดตามตรวจสอบได และ

ประเมินผลการดำเนินงานไดอยางชัดเจนเปนระบบขั้นตอน สามารถนำผลงานมาเปรียบเทียบไดในที่นี้ ผูวิจัยขอนำเสนอ

รูปแบบของการบริหารโรงเรียนคุณภาพมุงสูความเปนเลิศในการบริหารจัดการศึกษาที่กำหนดไวในวิสัยทัศนของโรงเรียน 

โดยที่คณะครูไดรวมกันวิเคราะหเพื่อการบริหารงานโรงเรียน ทั้ง 4 ฝายโดยสรุป ไดดังน้ี 1) จัดใหมีการสงเสริมเพื่อใหครู

จัดทำแผนจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมโดยการยึดผูเรียนเปนสำคัญ 2) จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) จัดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงานดานการเงินและงบประมาณ 

4) จัดใหมีการดำเนินการพิจารณาจัดซื้อ จัดจางเมื่อโรงเรียนไดรับงบประมาณ 5) จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ที่รับผิดชอบตามภาระงานที่รับผิดชอบ 6) จัดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรทาง

การศึกษา 7) จัดใหมีการบำรุง ดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหมั่นคง ปลอดภัย 
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8) จัดใหมีการวางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใชในการ

ดำเนินงาน 

  จากวิสัยทัศนของกลุมโรงเรียนดังกลาว พบวาการดำเนินงานในแตละสวนยังประสบปญหาในการบริหาร ผูวิจัย

จึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 ที่กลาวมาเปนองคประกอบสำคัญของสถานศึกษาที่จะดำเนินบทบาทหนาที่ของการเปนโรงเรียนที่มี

คุณภาพกาวสูความเปนเลิศของระบบการบริหารจัดการ ซึ่งเปนรูปแบบกระบวนการที่สอดคลองสัมพันธกัน อยางไรกต็าม

การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศจำเปนตองนำผลสำเร็จไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่สูงกวา( e c r i ) เพ่ือ

การพัฒนาปรับปรุงใหมีคุณภาพสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยเฉพาะการบริหารงาน 4 ดาน ไดแก ดานบริหารงานวิชาการ ดาน

บริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคลากร และ ดานบริหารงานท่ัวไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานของวถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณในการทำงาน และขนาดของสถานศึกษา 

 

กรอบแนวคิด นการศึกษา 

การบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  

เขต 1 ผูวิจัยไดกำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารงานของสถานศึกษา เปนนิติบุคคลซึ่งมีภารกิจในการบริหารงาน 4 

ดาน ไดแก ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคลากร และดานบริหารงานท่ัวไป มาใช

เปนกรอบศึกษาการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 ดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ วุฒิการศกึษา ประสบการณการทำงาน ขนาดของ

สถานศึกษา 

ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขาย 4 ดาน 1) ดานบริหารงานวิชาการ 2) ดาน

บริหารงานงบประมาณ 3) ดานบริหารงานบุคลากร และ 4) ดานบริหารงานท่ัวไป 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัย การบรหิารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนน้ี ดังตอไปน้ี 

 

ประ ากรและกลุมตัวอยาง 

  1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูในกลุมเครือขายที่ 2 สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุร ีเขต 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน  โรงเรียน รวมประชากรท้ังสิ้น 147 คน 

  2. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ครูในกลุมเครือขายที่ 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยใชตารางกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง ของ Krejcie & Morgan (1 70  607 - 

610) และใชวิธีการสุ มแบบแบงชั ้น ( r i ie  r o  s pli ) แลวจึงนำไปเทียบสัดสวนจากประชากรแตละ

โรงเรียน ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 108 คน 
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เคร่ืองมือท่ี  นการเกบรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควานครั้งน้ี แบงเปน 2 ตอน 

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก วุฒิการศึกษา ประสบการณการ

ทำงาน และขนาดของสถานศึกษา มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (c ec lis )  

  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ใน จำนวน 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานบริหารงานวิชาการ 2) ดานบริหารงาน

งบประมาณ 3) ดานบริหารงานบุคลากร 4) ดานบริหารงานทั่วไป เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (R i  c le) ตามวิธีของลิเคิรท (บุญชม ศรีสะอาด, 2545  73) 

 

การสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเครืองมือท่ี  นการวิจัย 

1. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี  

1.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฏี เอกสาร วิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จากตำรา 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทาง ในการสรางแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท 

(R i  c le)  

1.2 สรางแบบสอบถามในแตละตอนโดยใชเนื ้อหาของขอคำถามสอดคลองกับนิยามศัพทเกี ่ยวกับการ

บริหารงาน 4 ดาน ไดแก 1) ดานบริหารงานวิชาการ 2) ดานบริหารงานงบประมาณ 3) ดานบริหารงานบุคลากร 4) ดาน

บริหารงานท่ัวไป 

1.3 นำแบบสอบถามที่สรางขึ ้นขอความเห็นจากอาจารยที ่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตอง

เหมาะสม ความขอบคลุมของเน้ือหา และการใชภาษาในแบบสอบถาม 

 2. การหาคุณภาพเครื่องมือ 

2.1 นำแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวตามคำแนะนำจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธไปใหผูทรงคุณวุฒิ

จำนวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและนำแบบสอบถามจากทรงคุณวุฒิไปคำนวณคาดัชนีความ

สอดคลอง IOC ( e  o  e  ec ive o r e ce) ของขอคำถามในแตละขอเพื่อเลือกขอคำถามที่มีคา IOC 

ตั้งแต 0.5 - 1.00  

2.2 นำแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำขอมูลท่ี

ไดมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปการทดสอบความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธแอลฟา (Coeffcient) ของครอนบาค (Conbach) ไดคาความเช่ือมั่น 0. 7 

2.3 นำแบบสอบถามที่ผานการทดลองใช และปรับปรุงแลวเสนออาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความสมบูรณ

อีกครั้งกอนนำไปจริง 

 

การเกบรวบรวมขอมูล 

  1. ผูวิจัย ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะหไปถึงผูบริหารของ

โรงเรียน ในกลุมเครือขายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำนวน  โรงเรียน เพื่อขอ

อนุญาตและขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูลจาก ผูใหขอมูลของสถานศึกษาในกลุมเครือขายที่ 2 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

  2. นำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เสนอตอผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 

2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมลู  
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 3. ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากครูในสถานศึกษากลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำนวน 108 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 โดยผูวิจยัแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมลู ผูวิจัยดำเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 

  1. วิเคราะหขอมลูเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณในการ

ทำงาน และขนาดของสถานศึกษามา โดยนำมาแจกแจงความถ่ี ( ) และหาคารอยละ (Perce e) 

 2. วิเคราะหขอมลูความคดิเห็นของครูตอการบริหารงานของสถานศกึษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 5 ระดบั (R i  c le) 

ตามแนวคิดของ i er  (1 67: 16-24) และนำคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปน

ตัวช้ีวัด โดยกำหนดเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด 2556:121) ดังน้ี 

    คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.51 – 5.00 แสดงวา การบริหารงานอยูในระดบัมากท่ีสุด 

    คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.51 – 4.50 แสดงวา การบริหารงานอยูในระดบัมาก  

   คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.51 – 3.50 แสดงวา การบริหารงานอยูในระดบัปานกลาง 

   คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.51 – 2.50 แสดงวา การบริหารงานอยูในระดบันอย 

  คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 1.50 แสดงวา การบริหารงานอยูในระดบันอยท่ีสุด 

 3. วิเคราะหเปรียบเทียบความคดิเห็นของครูตอการบรหิารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณในการทำงาน และขนาด

ของสถานศึกษาโดยการทดสอบที (t-test แบบ epe e  s ples) โดยกำหนดระดับสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1. ขอมูลพื้นฐานผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามของโรงเรียนในกลุมเครือขายที่ 2 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 78.7 

สูงกวาปริญญาตรี จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 21.3 สวนใหญมีประสบการณในการทำงานต่ำกวา 10 ป จำนวน 62 คน 

คิดเปนรอยละ 57.4 ตั้งแต 10 ปขึ้นไป จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 42.6 และสวนใหญทำงานอยูในสถานศึกษาขนาด

ใหญ จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 63.0 และสถานศึกษาขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ 37.0  

2. การบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

เขต 1 พบวาการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

เขต 1 ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานบริหารงาน

วิชาการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานบริหารงานท่ัวไป มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน สรุปไดดังน้ี 

2.1 ดานบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับ

มาก มีการกำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาไดสอดคลองกับตัวช้ีวัดและมาตรฐาน

การศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีการสงเสริมใหครูจัดทำแผนจัดการเรียนรู และจัดกิจกรรมโดยยึดผูเรียนเปน

สำคัญ และมีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  
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2.2 ดานบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูใน

ระดับมาก มีการจัดทำรายงานงบประมาณประจำปอยางเปนระบบ มีคาเฉลี ่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือดำเนินงานดานการเงินและงบประมาณ และมีการวางแผนจัดหางบประมาณจากภายนอกสถานศึกษา มี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

2.3 ดานบริหารงานบุคลากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับ

มาก มีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามภาระงานที่รับผิดชอบ มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีการ

ดำเนินการใหความรู การฝกอบรม การศึกษาดูงาน และการสรางขวัญและกำลังใจ อยางสม่ำเสมอใหแกบุคลากรทาง

การศึกษา และมีการสำรวจความเพียงพอของบุคลากรตอภาระงานในปจจุบัน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  

2.4 ดานบริหารงานทั่วไป ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดบัมาก 

มีการกำหนดเขตพื้นที่บริการการศึกษาและรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการติดตามชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาใน

การเขาเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีการบำรุง ดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมของ

สถานศึกษาใหมั่นคง ปลอดภัย มีการสนับสนุนใหครูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใชในการพัฒนาการศึกษา 

และมีการวางแผน การประสานงานการประชาสัมพันธของสถานศึกษา สรางกิจกรรมการประชาสัมพันธหลากหลาย

รูปแบบ และมีการวางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใชในการ

ดำเนินงาน และมีการสำรวจปญหาความตองการและจำเปนของงานดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป มี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  

3. เมื่อเปรียบเทียบผลการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในภาพรวมและรายดาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณในการทำงาน และขนาดของ

สถานศึกษา สรุปไดดังน้ี 

3.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานของสถานศึกษาในเครือขายที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบวาครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

ของสถานศึกษา ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื ่อพิจารณารายดาน ไดแก ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงาน

งบประมาณ ดานบริหารงานบุคลากร และดานบริหารงานท่ัวไป พบวาไมแตกตางกันทุกดาน 

3.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำแนกตามประสบการณการทำงาน พบวาครูท่ีมีประสบการณการทำงานแตกตาง

กันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานของสถานศึกษา ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน ไดแก ดานบริหารงาน

วิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคลากร และดานบริหารงานท่ัวไป พบวาไมแตกตางกันทุกดาน 

3.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายที่ 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวาครูท่ีสอนในสถานศึกษา

ขนาดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานของสถานศึกษา ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน ไดแก 

ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคลากร และดานบริหารงานท่ัวไป พบวาไมแตกตาง

กันทุกดาน 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผูวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 
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1. การบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

เขต 1 ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดาน

บริหารงาน นำมาอภิปรายผลในแตละดานดังน้ี 

1.1 ดานบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนในกลุมเครือขายที่ 2 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ไดมีนโยบายสงเสริมใหมีการกำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาไดสอดคลองกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการศึกษา มีการประเมินผลคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีการจัดระบบการแนะแนวทาง

วิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพร อินผง (2554) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมมี

การดำเนินการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ลำดับแรก คือ การพัฒนา

กระบวนการเรียนรูมีการดำเนินการอยูในระดับ มากท่ีสุด รองลงมาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อยูในระดับมาก และการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาอยูในระดับมาก สวนดานที่มีการดำเนินการนอยกวารานอื่น คือ การ

สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาแตก็อยูในระดับ

มาก  

1.2 ดานบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวมอยูในระดบัมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนในกลุมเครือขายท่ี 2 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีการจัดทำรายงานงบประมาณประจำปอยางเปนระบบ มี

การแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงานดานการเงินและงบประมาณ มีการดำเนินการพิจารณาจัดซื้อ จัดจาง เมื่อโรงเรียน

ไดรับงบประมาณ และมีการวางแผนจัดหางบประมาณจากภายนอกสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรินทร ยืน

นาน และธรินธร นามวรรณ (2560) ไดศึกษาเรื ่อง การพัฒนาแนวทางการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 4 ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารการการบริหารงบประมาณ

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ในภาพรวมอยูในระดับมาก  

1.3 ดานบริหารงานบุคลากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนในกลุมเครือขายที่ 2 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามภาระงานท่ี

รับผิดชอบ มีการดำเนินการใหความรู การฝกอบรม การศึกษาดูงาน และการสรางขวัญและกำลังใจ อยางสม่ำเสมอใหแก

บุคลากรทางการศึกษา และมีการสำรวจความเพียงพอของบุคลากรตอภาระงานในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

สีวรรณ ไชยกุล (2562) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นของการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดาน

การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพและการขอรับ ใบอนุญาต รองลงมา คือ ดานการวางแผนอัตรากำลัง 

การกำหนดตำแหนง การสรรหา และการบรรจุแตงตั้ง และนอยที่สุดคือดานวินัย การรักษาวินัย การ ลงโทษ การอุทธรณ

และการออกจากราชการ 

1.4 ดานบริหารงานท่ัวไป ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนในกลุมเครอืขายท่ี 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีการกำหนดเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาและรวมมือกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของในการติดตามชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาในการเขาเรียน มีการบำรุง ดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่และ

สภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหมั่นคง ปลอดภัย มีการสนับสนุนใหครูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชใน

การพัฒนาการศึกษา และมีการวางแผนการประสานงานการประชาสัมพันธของสถานศึกษา สรางกิจกรรมการ
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ประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ มีการวางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมีการนำระบบ

เทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน และมีการสำรวจปญหาความตองการและจำเปนของงานดานวิชาการ งบประมาณ 

บุคลากรและบริหารทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฉัตรชัย ตันตรานนท (2562) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางการ

พัฒนาการบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทยเชียงใหม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลปรากฏดังนี้ 1. สภาพการบริหารงาน

บริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทยเชียงใหม อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงดับ

คาเฉลี่ยงานที่มกีารปฏิบัติจากระดับมากที่สุด คืองานการบัญชี รองลงมาไดแก งานโสตทัศนูปกรณ งานทะเบียน งานการ

ประชาสัมพันธ งานการเงิน และงานสารบรรณตามลำดับ 2. สภาพปญหาการบริหารงานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทย

เชียงใหม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีสำคัญ ไดแก โรงเรียนขาดบุคลากรท่ีรับผิดชอบท่ีมีการระบุหนาท่ีหรือภาระงานท่ี

ชัดเจน ขาดการพัฒนาบุคลากร และบุคลากรมีภาระหนาที่หลายหนาที่ ทำใหการปฏิบัติงานขาด ความตอเนื่อง รวมท้ัง

โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบอยครัง้ทำใหงานไมตอเน่ืองและมีขอมูลตาง ๆ ไมเปนปจจุบัน 3. แนวทางในการพัฒนา

งานบริหารทั่วไปโรงเรียนวชิรวิทยเชียงใหม พบวาการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานบริหารทั่วไปใหดียิ่งข้ึน

กวาเดิมจะตองอาศัยแนวทาง ไดแก การปลูกฝงและเสริมสรางคานิยมในการทำงานโดยเนนการปฏิบัติงานอยางรับผิดชอบ 

รวดเร็วและ ไมเลือกปฏิบัติใหแกผูรับบริการทุกคน พัฒนาเจาหนาท่ีทุกฝายใหมีความรูความสามารถในงานของตน เพ่ือให

สามารถบริการแลวเสร็จตามเวลาท่ีกำหนด จัดใหมีวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ท่ีพอเพียงและ เหมาะสมตอการใหบริการ โดยควร

ไดรับการสนับสนุนดานนโยบาย และงบประมาณจากโรงเรียน อยางเพียงพอ มีการจัดทำระบบการการจัดเก็บเอกสารและ

ระบบการคนหาท่ีทันสมัยรวดเร็ว มีการ สื่อสารในองคกรท่ีเปนระบบและรวดเร็วเปนตน 

2. เปรียบเทียบการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุ มเครือขายที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณการทำงาน และขนาดของสถานศึกษา ผูวิจัย

นำมาอภิปรายเปนรายดานดังน้ี 

2.1 ผลการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 เมื่อจำแนกตามวุฒิการศึกษา พบวาครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานของ

สถานศึกษา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะครูที่วุฒิการศึกษา

ตางกัน แตมีมุมมองและหลักการบริหารงานของสถานศึกษาไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมชาย ชู

เสิศ (2553) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

นนทบุรี เขต 2 พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายดาน อยู ในระดับมาก สวนระดับของการ

เปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางวุฒิการศึกษา และประสบการณการทำงานของครู ในภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวน

ดานวัสดุอุปกรณและสื่อการสอน พบวามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.01 และสอดคลองกับงานวิจัย

ของอาซียะห วานิ (2556) ไดศึกษาเรื่อง ปญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ผลการศึกษาคนควาอิสระพบวา ผลการเปรียบเทียบระดับปญหาการ

บริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 จำแนก

ตามตัวแปรบุคลากรทางการบริหารงานงบประมาณ ประสบการณในการดำรงตำแหนง และขนาดของสถานศึกษา พบวา

ไมแตกตางกัน 

2.2 ผลการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 เมื่อจำแนกตามประสบการณการทำงาน พบวาครูที่มีประสบการณการทำงานแตกตางกัน มีความคิดเห็น

ตอการบริหารงานของสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว อาจเปนเพราะ

ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานเก่ียวกับการศึกษาอยูตลอดเวลา ทำใหครูทุกคนตองเรียนรูหลักการบริหารงาน

ในดานตางๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนครูที่มีประสบการณในการทำงานมากกวา 10 ป หรือนอยกวา 10 จึง
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สงผลใหมีมุมมองในการบริหารงานไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ธรากร เหล็กกลา (2554) ไดทำการวิจยั

เรื่อง ศึกษาความตองการการพัฒนาบุคลากรของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบวาพนักงานครู

โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ท่ีมีประสบการณทำงานแตกตางกัน (ต่ำกวา 12 ปกับตั้งแต 12 ปข้ึนไป) มี

ความตองการการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมและรายองคประกอบไมแตกตางกัน และพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตที่มีระดับตำแหนงแตกตางกัน (ต่ำกวาระดับ 5 กับตั้งแตระดับ 5 ปขึ้นไป) มีความตองการการ

พัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมและรายองคประกอบไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของอาซียะห วานิ (2556) ได

ศึกษาเรื่อง ปญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1 ผลการศึกษาคนควาอิสระ พบวาผลการเปรียบเทียบระดับปญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา

ข้ัน พ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 จำแนกตามตัวแปรบุคลากรทางการบริหารงาน

งบประมาณ ประสบการณในการดำรงตำแหนง และขนาดของสถานศึกษา พบวาไมแตกตางกัน 

2.3 ผลการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุมเครือขายท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 เมื่อจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวาครูที่สอนในสถานศึกษาขนาดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ

การบริหารงานของสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะ

ขนาดของสถานศึกษาไมไดเปนตัวแปรท่ีในการกำหนดการดำเนินงานในการบริหารงานในดานตาง ๆ ของสถานศึกษา ไมวา

จะเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดใหญใหญ จำนวนบุคลากรในสถานศึกษาจะแตกตางกัน แตการบริหารและการจัดการก็

ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุนากรรณ สวนมะมวง (2553) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพและปญหาการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 พบวา สภาพ

การบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยสถานศึกษาขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยในภาพรวมมากที่สุด รองลงมา

คือสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในภาพรวมและราย

ดานไมแตกตางกัน ปญหาการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับนอย โดยสถานศึกษาขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุดรองลงมา คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ ปญหาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน และ

สอดคลองกับงานวิจัยของอาซียะห วานิ (2556) ไดศึกษาเรื่อง ปญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ผลการศึกษาคนควาอิสระพบวา ผลการเปรียบเทียบระดับ

ปญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 

3 จำแนกตามตัวแปรบุคลากรทางการบริหารงานงบประมาณ ประสบการณในการดำรงตำแหนง และขนาดของ

สถานศึกษา พบวาไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาการบริหารงานของสถานศึกษาในกลุ มเครือขายที ่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสำหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของและสำหรับการทำวิจัยในครั้งตอไป ดังน้ี 

1. ควรมีการสงเสริม สนับสนุนในดานบริหารงานวิชาการ เชน มีการจัดกระบวนการเรียนรู โดยมีการนำภูมิ

ปญญาทองถ่ิน หรอืเครือขายผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 

2. ควรมีการสงเสริมเกี่ยวกับดานบริหารงานงบประมาณ เชน มีการวางแผนจัดหางบประมาณจากภายนอก

สถานศึกษา มีการประเมินผลการดำเนินงานธุรการการเงินและพัสดุ  

3. ควรมีการสงเสริม สนับสนุนดานบริหารงานบุคลากร เชน มีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีรับผิดชอบตามภาระงาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรทางการศึกษา 
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4. ควรมีการสงเสริม ดานบริหารงานทั่วไปเชนการจัดใหมีระบบการบริการสาธารณะเชน บริการขอมูลขาวสาร 

และบริการอ่ืน แกสาธารณะชน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานใน

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร (2) เปรียบเทียบขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการ

ปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยจำแนกตามเพศและประสบการณการทำงาน 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรประกอบดวยบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 11  คน กลุมตัวอยางใชวิธีการสุมอยางงาย ประกอบดวยบุคลากรทางการศึกษา 

ในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้น ไดแก (1) ศึกษาปญหา

การวิจัย (2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยพบวา (1) ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (2) การเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจของบุคลากรทาง

การศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตาม เพศ และประสบการณการ

ทำงานพบวา บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศและประสบการณแตกตางกันมีความคิดเห็นตอขวัญและกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ  ขวัญกำลังใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

 

e o ec ives o  is rese rc  were  (1) o s  e or le o  e c ers  e c io  

perso el ow r  wor i  per or ce i  s o wi l  sc ool s o  provi ce  (2) 

o co p re e or le o  e c ers  e c io  perso el ow r  wor i  performance in 

s o wi l  sc ool s o  provi ce. 

  Rese rc  e o olo  w s  s rve  rese rc . e pop l io  i cl e  11  teachers and 

e c io  perso el ow r  wor i  per or ce i  s o wi l  sc ool s o  

province. Sample obtai e  vi  s r i ie  r o  s pli  ec i e co prise  o  2 teachers and 

e c io  perso el ow r  wor i  per or ce i  s o wi l  sc ool s o  

province. Rese rc  proce re co sis e  o  4 s eps  (1) s i  rese rc  pro le s (2) rese rch 
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esi  (3)  collec io   l sis  (4) rese rc  p per wri i . e i s r e  w s  5-level 

r i  sc les es io ire. e s is ics se  or  l sis were perce e, e , r  

evi io ,  po esis es i   epe e  -test. 

 Major Findings: e res l s o  e rese rc  s owe   (1) or le o  e c io l personnel 

ow r s e per or ce o   o  i l i c ool  o  Provi ce ver ll, i  is 

at a high level. (2) o p riso  o  or le o  e c io l perso el towards performance in Samut 

o  i l i c ool  o  Provi ce, cl ssi ie   e er  wor  e perie ce o  

 c io l perso el o  i ere  se es  e perie ces  opi io s o  or le  or le 

i   o  i l i c ool.  o  Provi ce, o i ere . 

Keywords  or le, e c ers  c io l Perso el  

 

บทนำ 

การศึกษาเปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพแมคุณภาพของการศึกษาจะขึ้นอยูกับปจจัยหลาย

ประการ แตปจจัยสำคัญที่สุดคือครู ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทสำคัญในการสรางการเรียนรูการพัฒนาอยางรอบดานแกผูเรียน 

หากครูมีความรูความสามารถมีความเสียสละ มีความตั้งใจที่จะอบรมสั่งสอนผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ แลวจะมีผลให

เด็กไทยเติบโตเปนพลเมืองดีมีความเฉลียวฉลาด มีความสุขและมีศักยภาพที่จะนำพาใหประเทศชาติเจริญกาวหนาตอไป 

ดังจะเห็นไดจากกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) ของประเทศไทยไดกำหนดใหการ

พัฒนาคุณภาพครูยุคใหมเปนประเด็นหลัก 1 ใน 4 ของการปฏิรูประบบการศึกษาเรียนรูที่จะตองดำเนินการอยางเรงดวน

ทั้งระบบการผลิต การพัฒนาและการใชครูเพื่อใหครูยุคใหมมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง และ

สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมี

ความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญและกำลังใจท่ีจะอยูในวิชาชีพครูไดอยางยั่งยืน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560  13-

22) 

 ขวัญและกำลังใจเปนการแสดงออกทางภาวะจิตใจหรือความรูสึกหรือเจตคติของคนในหนวยงานที่มีตอบุคคล

หรือเพ่ือนรวมงานตอองคกรท่ีตนปฏิบัติงานอยูตอวัตถุประสงคและความสำเร็จตามจุดมุงหมายขององคกรโดยขวัญกำลังใจ

ที่ดีทำใหเกิดความรวมมือในการทำงาน ทำใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ เกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความ

เชื่อมั่น และศรัทธาในองคกร ขวัญกำลังใจเปนองคประกอบสำคัญอยางหนึ่งในการบริหารและการปฏิบัติงาน (อุบลรัตน 

ชุณหพันธ, 2558: 1) 

 ขวัญของครูนอกจากจะมีผลตอการเรียนของนักเรียนแลว ยังทำใหสถานศึกษานั้นมีลักษณะแตกตางไปจาก

สถานศึกษาอื่นๆ กลาวคือ การที่ครูมีขวัญดีจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่นกวาสถานศึกษาที่ครูมีขวญัต่ำ 

ซึ่งการคำนึงขวัญในการทำงานคือ การตระหนักถึงความรูสึกหรือสภาพทางจิตใจของบุคคลแตละบุคคลในหนวยงานหรือ

องคการท่ีมีตอสภาพแวดลอมตางๆ ในการปฏิบัติงานรวมกัน อันเปนสิ่งท่ีช้ีใหเห็นถึงความตั้งใจท่ีจะรวมมือประสานงานกัน

ในการทำงาน ขวัญเปนนามธรรมไมสามารถสัมผัสและมองเห็นได แตจะสามารถสังเกตไดจากการแสดงออกของบุคคลท้ัง

ในทางบวกหรือในทางลบก็ได กลาวคือ ถาหนวยงานใดประกอบดวยผูปฏิบัติงานที่มีขวัญที่ดีแลว พฤติกรรมการที่แสดง

ออกมาใหเห็นก็คือ ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของหมูคณะมีกำลังใจท่ีจะปฏิบัติงานอุทิศเวลาแรงกายของตนเอง เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคขององคการทุกคนอยูในองคการอยางมีขวัญดี ทำงานดวยความตั้งใจอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ในทางตรงกันขามถาขวัญในการทำงานของบุคลากรต่ำหรือขวัญเสีย พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่แสดงออกจะ

เปนไปในทางตรงกันขามกับที่กลาวมา คือขาดความเขาใจใสในการปฏิบัติงานภายในองคการ แตกความสามัคคี ผลงานก็
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จะลดลงหรือไมมีประสิทธิภาพเทาที ่ควร และอยางไรก็ตามความเปนจริงประการหนึ ่งของสังคมปจจุบันคือ การ

เปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหมไดสงผลกระทบตอครูและวิชาชีพครูอยางรุนแรง โดยมีปจจัยหลายประการที่บั่นทอนขวัญ

กำลังใจของผูท่ีอยูในวิชาชีพครู ตั้งแตปญหาหน้ีสินท่ีสงผลใหครูมีคุณภาพชีวิตท่ีตกต่ำลง ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

และในบางกรณีมีผลใหครูไมสามารถอุทิศตนตอการปฏิบัติหนาที่ครูอยางเต็มที่ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน

ต่ำลง (พิมพิดา โยธาสมุทร, 2553: 1) 

 ปจจุบันคุณภาพการปฏิบัติงานของครูยังไมนาพึงพอใจ การอุทิศตนของครูในปจจุบันยังไมอุทิศตนใหกับอาชีพ

อยางแทจริง ครูยังมีการพัฒนาตนเองนอย ครูไมรักศรัทธาตออาชีพครูขาดความกระตือรือรนในการทำงาน ขาดระเบียบ

วินัยและความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพในการทำงานของครูลดนอยลง อาจเกิดจากการท่ีครูและผูบังคับบัญชามีทัศนคติท่ี

ไมดีตอกัน ความพึงพอใจในการทำงาน สภาพแวดลอมในโรงเรียน ความขัดแยงในโรงเรียน ภาวะความกดดันในการทำงาน

บรรยากาศในการทำงานท่ีตึงเครียด งานท่ีซ้ำซากจำเจไมไดสอนตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียนมา ปญหาอาคารเรียนไมเหมาะสม 

ไมมีสวนรวมในการตัดสินใจและปญหาสวนตัวของครู สิ่งเหลาน้ีจะบ่ันทอนจิตใจกอใหเกิดผลเสียตอการทำงานของครูจึงมี

ความจำเปนอยางยิง่ท่ีสถานศึกษาจะตองมีการบริหารงานบุคคล เพื่อใหเกิดความคลองตัวมีอิสระภายใตกฎหมายระเบียบ

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ครูจะไดรับการพัฒนาใหมีความรู ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาใน

วิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสำคัญตรงกันขาม ถาครูมีขวัญและกำลังใจต่ำถึงแมวาครู

จะเปนคนที่มีความรูความสามารถเพียงใดก็ตาม ก็จะสงผลใหคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้นต่ำลงไปดวยของครู สิ่ง

เหลาน้ีจะบ่ันทอนจิตใจกอใหเกิดผลเสียตอการทำงานของครูจึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีสถานศึกษาจะตองมกีารบริหารงาน

บุคคล เพื่อใหเกิดความคลองตัวมีอิสระภายใตกฎหมายระเบียบเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ครูจะไดรับการพัฒนาใหมี

ความรู ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ผูเรียนเปนสำคัญตรงกันขาม ถาครูมีขวัญและกำลังใจต่ำ ถึงแมวาครูจะเปนคนที่มีความรูความสามารถเพียงใดก็ตาม ก็จะ

สงผลใหคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน้ันต่ำลงไปดวย (ธนากร รุจิมาลัย, 255  2) 

 จากความสำคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตางก็มีความรูสึกนึกคิดในหลาย ๆ ทัศนะ ผูบริหารจะตองมี

ทักษะโนมนาวจิตใจใหครูผูสอนปฏิบัติตามอันจะสงผลตอการพัฒนาผูเรียนและความสำเร็จของสถานศึกษา ดังน้ันผูวิจัยจึง

มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องขวัญกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 

จังหวัดสมุทรสาคร 

  2. เพ่ือเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 

จังหวัดสมุทรสาคร โดยจำแนกตามเพศและประสบการณการทำงาน 

 

สมมติ านการวิจัย 

1. บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศตางกันมีขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานใน

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาครแตกตางกัน 

  2. บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณการทำงานตางกันมีขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอ

การปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาครแตกตางกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานเนือหา  

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของกับเรื่อง ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษา

ตอการปฏิบัติงาน โดยแนวคิดของไวลส ( iles. 1 53  22 -231) ประกอบดวย 1) ความมั่นคงปลอดภัย 2) ความพึง

พอใจในสภาพงานที ่ดี 3) ความรูสึกเปนเจาของ 4) การไดรับความยุติธรรม 5) ความรู สึกสัมฤทธิ์ผลในการทำงาน 6) 

ความรูสึกตนเองมีความสำคัญ 7) การมีสวนรวมกำหนดนโยบาย และ8) การยอมรับความสามารถของตนเอง 

 ขอบเขตดานประ าการ  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมทุรสาคร 

จำนวน 11 คน 

 ขอบเขตกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัด

สมุทรสาครโดยการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางกำหนดขนาดของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 

1 70  608) แลวดำเนินการสุมอยางงาย ( i ple R o  pli ) จำนวนท้ังสิ้น 2 คน 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

  การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาขวัญและกำลังใจของบุคลากรทาง

การศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีขอบเขตของการวิจัยตามแนวคิด

ของไวลส ( iles, 1 53  22 -231) มี 8 ดาน ตามแนบภาพท่ี 1 ดังน้ี 

  ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

            

            

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ี  นการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดปรับปรุงจากแนวคิดทฤษฏี

และเอกสารงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ 

 - เพศชาย   

 - เพศหญิง 

2. ประสบการณการทำงาน  

 - ต่ำกวา 10 ป  

 - ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 

 

ขวัญและกำลัง จของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอการป ิบัติงาน ไดแก 

1. ความมั่นคงปลอดภัย 

2. ความพึงพอใจในสภาพงานท่ีดี 

3. ความรูสึกเปนเจาของ 

4. การไดรับความยุติธรรม 

5. ความรูสึกสัมฤทธ์ิผลในการงาน 

6. ความรูสึกตนเองมีความสำคัญ 

7. การมีสวนรวมกำหนดนโยบาย 

8. การยอมรับความสามารถของตนเอง 
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 ตอนที่ 1 เปนคำถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของคำถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(c ec  lis ) ไดแก เพศ และประสบการณการทำงาน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียน

สมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 40 ขอ ไดแก ความมั่นคงปลอดภัย 5 ขอ ความพึงพอใจในสภาพงานท่ี

ดี 5 ขอ ความรูสึกเปนเจาของ 5 ขอ การไดรับความยุติธรรม 5 ขอ ความรูสึกสัมฤทธิ์ในการทำงาน 5 ขอ ความรูสึก

ตนเองมีความสำคัญ 5 ขอ การมีสวนรวมกำหนดนโยบาย 5 ขอ และการยอมรับความสามารถของตนเอง 5 ขอลักษณะขอ

คำถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (r i  sc le) คา 5 ระดับ  

สำหรับตอนท่ี 2 แตละขอคำถามกำหนดความหมายของคาแตละระดับ ดังน้ี 

 1 หมายถึง ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยูในระดับนอย

ท่ีสุด 

 2 หมายถึง ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยูในระดับนอย 

 3 หมายถึง ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยูในระดับปาน

กลาง 

 4 หมายถึง ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

 5 หมายถึง มขีวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยูในระดับมาก

ท่ีสุด 

 การสรางเคร่ืองมือท่ี  นการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเพื่อวิจัยเรื่อง ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอ

การปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ในการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ดำเนินการ

ตามลำดับ ดังน้ีคือ 

 1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยการศึกษา ตำรา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับขวัญกำลังใจของ

ครูผูสอนตอการปฏิบัติงานในโรงเรียน 

 2. วิเคราะหขอมูล เพื่อกำหนดนิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย โดยอาศัยแนวคิดเกี ่ยวกับขวัญกำลังใจของ

ครูผูสอนตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปนตัวแปรที่สำคัญในการวิจัย

ฉบับน้ี 

3. สรางแบบสอบถามแบบชนิดมาตราสวนประมาณคาแบบสอบถามมี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

4. นำแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเพ่ือพิจารณา จากน้ันนำขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข 

5. นำแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทาน พิจารณาขอคำถามวามีความตรงตามเน้ือหาหรือไม แลวนำผล

การพิจารณามาคำนวณหาคาความเท่ียงตรง โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค ( e  o  e  

Objective Congruence: IOC) ซึ่งผลการวิเคราะห IOC ของแบบสอบถามทุกขอคำถามมีคา IOC อยูระหวาง 0.67-1  

6. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช ( r  o ) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ศึกษา จำนวน 30 คน 

และนำผลจากการทดลองใช มาคำนวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

( lp  oe icie ) ซึ่งแบบสอบถามไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเทากับ 0. 3 

7. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงเรียบรอยแลว ดำเนินจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
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การเกบรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีลำดับขั้นตอนการ

ดำเนินการ ดังน้ี 

1. ขอหนังสือนำจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผูบริหารในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 

จังหวัดสมุทรสาคร ขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

2. เมื่อไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูล ผูวิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถามใหบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ใน

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 ฉบับ และนัดเก็บแบบสอบถามในสัปดาหถัดไป 

 3. นำแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีไดมาดำเนินการวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป ดังน้ี 

ตอนที ่ 1 การวิเคราะหสถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม ใชคารอยละ (perce e) จำแนกตามเพศ และ

ประสบการณในการทำงาน 

ตอนที ่ 2 การวิเคราะหขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติ งานในโรงเรียน

สมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ลักษณะขอคำถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (r i  sc le) คา 5 ระดับ 

และใชคาเฉลี่ย ( )̅ และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( . .) 

 สำหรับการวิเคราะหขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร นำผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยเปน 5 ระดับ กำหนด

ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว. 2535) 

 คาเฉลี ่ย 1.00 ถึง 1.50 แสดงวา ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานใน

สถานศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย 1.51 ถึง 2.50 แสดงวา ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานใน

สถานศึกษาอยูในระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 2.51 ถึง 3.50 แสดงวา ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

อยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.50 แสดงวา ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

อยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 4.51 ถึง 5.00 แสดงวา ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

อยูในระดับมากท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยจำแนกตามเพศ และประสบการณการทำงาน โดยใช Independent T-test 

สถิติท่ี  นการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสถิติที่ใชมี

ดังตอไปน้ี 

1. รอยละ (Perce e)  

2. คาเฉลี่ย (Mean)  

3. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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4. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม จำแนกตามเพศ และประสบการณการทำงาน โดยใช คาที 

(Independent t-test) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเรื่อง ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามลำดับ ดังน้ี 

 1. กลุมตัวอยางที่วิจัยเปนบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 

คน เปนเพศชายจำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 43.47 เพศหญิง 52 คน คิดเปนรอยละ 56.52 มีประสบการณในการทำงาน 

ต่ำกวา 10 ป จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 36. 6 และตั้งแต 10 ปข้ึนไป จำนวน 58 คน คิดเปนรอยละ 63.04 

 2. ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัด

สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดังน้ี  

2.1 บุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัด

สมุทรสาคร ดานความมั่นคงปลอดภัย โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.56) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีขวัญและ

กำลังใจอยูในระดับมากท่ีสุด  

2.2 บุคลากรมีขวัญกำลังใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ดานความ

พึงพอใจในสภาพงานท่ีดี โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.18 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

2.3 บุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัด

สมุทรสาคร ดานความรูสึกเปนเจาของ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  4.26) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก

ทุกขอ 

2.4 บุคลากรทางการศึกษาขวัญกำลังใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร 

ดานการไดรับความยุติธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.22) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

2.5 บุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัด

สมุทรสาคร ดานความรูสึกสัมฤทธิ์ผลในการงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 4.23) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

2.6 บุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัด

สมุทรสาคร ดานความรูสึกตนเอง มีความสำคัญ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.27) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยู

ในระดับมากทุกขอ 

2.7 บุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัด

สมุทรสาคร ดานการมีสวนรวมกำหนดนโยบาย โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.42) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดย

เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 ลำดับ ไดแก ความสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของสถานศึกษาได มากท่ีสุด ( X
= 4.66) มีโอกาสรวมกำหนดวัตถุประสงคของงานและโครงการในสถานศึกษา ( X = 4.51) การไดปฏิบัติงานที่ตนเองมี

ความถนัด ( X = 4.38) ตามลำดับ 

2.8 บุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัด

สมุทรสาคร ดานการยอมรับความสามารถของตนเอง โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.34) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในระดับมากทุกขอ 

 3. การเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตาม เพศ และประสบการณการทำงาน 
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3.1 บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศแตกตางกัน มีขวัญและกำลังใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมและรายดาน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3.2 บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศแตกตางกัน มีขวัญและกำลังใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมและรายดาน ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว พบวา แตกตางกันในดานความมั่นคง

ปลอดภัยโดยที่บุคลากรท่ีมีประสบการณที่มีการทำงานต่ำกวา 10 ป มีขวัญใจกำลังใจมากกวา บุคลากรที่มีประสบการณ 

10 ปข้ึนไป สำหรับดานท่ีเหลือมีขวัญกำลังใจไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย เรื ่อง ขวัญและกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียน

สมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1. ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัด

สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ัง 8 ดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร 

ใหความสำคัญกับบุคลากร ทำใหเกิดความรวมมือรวมใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการ สรางความจงรักภักดีซื่อสัตย

ตอหมูคณะ เกื้อหนุนใหระเบียบขอบังคับเกิดผลในดานการควบคุมความประพฤติของ บุคลากรใหปฏิบัติตนอยูในกรอบ

แหงระเบียบวินัย และมีศีลธรรมอันดีงาม สรางสามัคคีธรรมในหมูคณะ และกอใหเกิดพลังรวม ( ro p or ) ในหมูคณะ 

ทำใหเกิดความสามัคคี เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลในองคการกับนโยบายและวัตถุประสงค ขององคการ 

เกื้อหนุนและจูงใจใหสมาชิกของหมูคณะหรือองคการ เกิดความคิดสรางสรรคใน กิจการตาง ๆ ขององคการ ทำใหเกิด

ความเชื่อมั่น และศรัทธาในองคการที่ตนปฏบิัติงานอยู สอดคลองกับงานวิจัยของ อรรคพร จอมคำสิงห (255 ) วิจัยเรื่อง 

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนทาใหม “พูลสวัสดิ์ราษฎรนุกูล” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี พบวาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนทาใหม 

“พูลสวัสดิ์ราษฎรนุกูล” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานที่ดำเนินการและสนับสนุนดานการศึกษาโดยเฉพาะมีการสงเสริม สนับสนุน 

ดูแลบุคลากรตามระบบราชการ 

1.1 ดานความมั่นคงปลอดภัย โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ บุคลากรทางการศึกษา มั่นใจ

วาจะไมถูกลงโทษใหออกจากงาน โดยปราศจากเหตุผล รูสึกผูกพันกับอาชีพน้ี และรูสึกวางานท่ีทำมีความมั่นคง สอดคลอง

กับ ปณต สิงหสุขโรจน (2555) ศึกษาเรื่อง ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ พนักงาน อบต. ทาชาง จังหวัดจนัทบุรี 

พบวา ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. ทาชางจังหวัดจันทบุรี มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก อันดับแรก คือ ด้ำนความมั่นคงในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานโอกาส

ความกาวหนาในการ ปฏิบัติงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และอันดับสุดทาย ดานความเพียงพอของรายได 

ตามลำดับ และการเปรียบเทียบในดานตาง ๆ โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง 3  งาน ประสบการณ

ทำงาน และรายได พบวาพนักงาน อบต. ทาชาง จังหวัดจันทบุรี ที่มีเพศตางกันมี ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานไม

แตกตางกัน 

1.2 ดานความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากร

ทางการศึกษา อยูในสภาพแวดลอมในสถานศึกษาเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดรับงานท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

ชุมชนใหความรวมมือสนับสนุนงานที่ทำ สอดคลองกับ เ อรซเบอรก ( er er , 1 7 ) กลาววาสถานภาพในการทำงาน 

เปนสภาพทางกายภาพของงาน เชน แสงเสียงอากาศ ช่ัวโมงการทำงาน รวมท้ังลักษณะสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ เชน อุปกรณหรือ 

เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน เชนเดียวกับจิตติมา อัครธิติพงศ (2556) กลาววา สิ่งแวดลอม ในองคการไดแก
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นโยบายวิสัยทัศนและปรัชญาขององคการท่ีจะกำหนดทิศทางของการ ดำเนินงานองคการ วัฒนาธรรมองคการและการจัด

บรรยากาศการทำงานท่ีจะสงเสริมการทำงานของบุคลากร 

1.3 ดานความรูสึกเปนเจาของ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ บุคลากรทางการ

ศึกษารูสึกภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมในการวางแผนและปฏิบัติงานสำคัญกับผูบริหารสถานศึกษาและเพ่ือนรวมงาน เมื่อทานเขา

มาทำงานใหม ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการปฐมนิเทศใหทานมีความรู ความเขาใจในงาน และตำแหนงที่ไดรับ และ

เพื่อนรวมงานชวยเหลือ และแนะนำกันในเรื่องหนาที่การงานเสมอ สอดคลองกับ (สำราญ บุญรักษา, 253 ) วา การได

รวมกันสรางสรรคผลงาน เปนความรูสึก ถึงความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางคนทำงาน การไดเขาสังคมทำใหมีโอกาส

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น ๆ และการมีสวนรวมในการตัดสินใจกอใหเกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน การมี

มนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่นจะกระตุนใหเกิดความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคกร เปนเจาขององคกร จึงเปนความ 

ผูกพันกับองคกร และสอดคลองกับมาวเดยและคนอื่นๆ (Mowday et al., 1 82  35 อางถึงใน เนตรนภา นันทพรวิญ ู, 

2551  11) กลาววาความผูกพันตอองคกรเปน แรงผลกัดันผูปฏิบัติงานในองคกรใหทํางานไดดีกวาผูที่ไมมีความผูกพันตอ

องคกรอันเน่ืองมาจากการท่ี สมาชิกรูสึกมีสวนรวมเปนเจาขององคกรดวยน่ันเอง 

1.4 ดานการไดรับความยุติธรรมโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารมีการ

กระจายงานใหบุคลากรทางการศึกษาทุกคนอยางเปนธรรม ผูบริหารมีเหตุผลสามารถปกปองบุคลากรไดเมื่อเกิดปญหา 

ผูบริหารมีหลักเกณฑการพิจารณา ความดี ความชอบอยางยุติธรรม สอดคลองกับ ผลการศึกษาที่ผานมา เชน การศึกษา

ของ วิโรจน เจษฎาลักษณ (2553) ศึกษาความสัมพันธระหวางความยุติธรรมดานผลลัพธและดานกระบวนการกับ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร และผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี โดยมีการรับรูการสนับสนุนจากองคการ

เปน ตัวแปรกลาง พบวา ความยุติธรรมดานผลลัพธ และดานกระบวนการ มีความสัมพันธในทางบวกกับการรับรูการ

สนับสนุนจากองคการ  

  1.5 ดานความรูสึกสัมฤทธิ์ผลในการงาน โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากร

ทางการศึกษารูสึกวางานท่ีไดทำสงผลใหสถานศึกษาเจริญกาวหนา สามารถทำงานสำเร็จตามเปาหมายของสถานศึกษา พึง

พอใจกับความสำเร็จของงาน สอดคลองกับ ประพนธ ผาสุกยืด (254 ) ไดแสดงความคิดเห็นไวใน pp  or pl ce 

สวรรคในทีjทํางานวา ปจจัยหลักท่ีาใหคนทํางานไดอยางมีความสุข มี 4 ปจจัย คือ งาน งานท่ีทําน้ัน มีความทาทายหรือไม 

เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดแสดงศักยภาพอยางเต็มที่หรือไม ทําใหผูปฏิบัติรูสึกมีคุณคา หรือไม เพียงใด วัฒนธรรมการ

ทํางาน เปดโอกาสใหผู ปฏิบัติงานไดตัดสินใจ มีสวนรวม มีความรู สึกเปนเจาของ หรือไม เพียงใด ปจจัยแวดลอม 

สภาพแวดลอมในที่ทํางานสงเสริมหรือเอื้ออํานวยตอการทํางานหรือไม ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานเปนอยางไร และ

ภาวะผูนํา ผูนําสงเสริมการทํางานหรือไม มีการใหทิศทางท่ี ชัดเจนในการทํางานหรือไมสามารถสรางขวัญกําลังใจไดดี

เพียงใด และสอดคลองกับคํานิยามของคําวา “สุข” ท่ี กลาววา ปจจัยภายนอก เชน สภาพสังคมสิ่งแวดลอม เปนตน อัน

นํามาซึ่งความสําเร็จของชีวิต ความเพลิดเพลิน ความยินดี ความพอใจ ความสําราญ ความตอบสนองตอความตองการอัน

กอใหเกิดประโยชนสูงสุด ความ ปราศจากทุกข และความเจ็บปวด หมายถึง การกระทําท่ีนําความสนุกสนานมาให อันเกิด

จากวัตถุและประสาทสัมผัส จะทําใหบุคคลรูสึกสบายใจ เกิดความสมดุลทางดานจิตใจ เกิดความสุขในการทํางาน ทํางาน

ไดอยางม ีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

  1.6 ดานความรูสึกตนเองมีความสำคัญ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารให

เกียรติและความไววางใจแกบุคลากรมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ในการแกไขปญหาการปฏิบัติงาน และสามารถทำงานให

เสร็จทันตามโครงการที่กำหนดไว สอดคลองกับแนวคิดของ สุพัตรา ทาวงศ (2554  1) กลาววา ความภาคภูมิใจในตนเอง

เปนความรูสึกที่บุคคลมีตอตนเองในทางที่ดี มีความเคารพและยอมรับตนเองวามีความสำคัญ มีความสามารถและใช
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ความสามารถท่ีมีอยูกระทำสิ่งตางๆ ใหประสบความสำเร็จไดตามเปาหมาย ยอมรับนับถือตนเอง มีความเชือ่มั่นในตนเอง

และผูอ่ืน และมีชีวิตอยูอยางมีเปาหมาย 

 1.7 ดานการมีสวนรวมกำหนดนโยบาย โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ บุคลากรทางการศึกษา

สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของสถานศึกษาได มีโอกาสรวมกำหนดวัตถุประสงคของงานและโครงการในสถานศึกษา 

และไดปฏิบัติงานที่ตนเองมีความถนัด สอดคลองกับแนวคิดของ เสริมศักดิ ์วิศาลาภรณ (2542, หนา 4-5) ที่กวาววา การ

ใหบุคคลมีสวนรวมน้ันบุคคงจะตองมีสวนเก่ียวของ (Involvement) ในการดำเนินการหรือปฏิบัติภารกิจตางๆ การท่ีบุคคล

มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ยอมทำใหบุคคลมีความผูกพัน (Commitmemt) ตอกิจกรรมและตอองคการในท่ีสุด การมีสวน

รวมจึงเปนการท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลเขาชวยเหลือสนับสนุนทำประโยชนในเรื่องตางๆ อาจมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือ

กระบวนการบริหาร ซึ่งสรุปไดวามีสวนรวมในการรวมคิดรวมทำรวมตัดสินใจชวยเหลือสนับสนุนทำประโยชนในเรื่องตางๆ 

อาจมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือในกระบวนการบริหาร 

  1.8 ดานการยอมรับความสามารถของตนเอง โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี ้อาจเปนเพราะ

บุคลากรทางการศึกษาคิดอยูเสมอวาจะตองปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด สามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นได

เปนอยางดี และมีสวนรวมในการประชุมภายในสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ กานดา จันทรแยม (2546) ไดกลาว

ไววา การไดรับการยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชา ซึ่งอาจอยูในรูปการยกยองชมเชย การแสดงความยินดี การให กําลังใจ 

หรือการแสดงออกอื่นใดที่สอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อไดทํางาน อยางหนึ่งอยางใดบรรลุผลสําเร็จ การ

ยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวยเสมอ 

 2. การเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 

จังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตาม เพศ และประสบการณการทำงาน 

2.1 บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษา

ตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ บุคลากรมีความพึงพอใจในสภาพงานท่ีดี สภาพแวดลอมในสถานศึกษาเอ้ือตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ความรูสึกเปนเจาของ ภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการวางแผนและปฏิบัติงานสำคัญกับผูบริหาร

สถานศึกษาและเพื่อนรวมงาน ผู บริหารมีการกระจายงานใหบุคลากรทางการศึกษาทุกคนอยางเปนธรรม รู สึกถึง

ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ผลในการงาน รูสึกวางานที่ไดทำสงผลใหสถานศึกษาเจริญกาวหนา ผูบริหารใหเกียรติและ

ความไววางใจแกทุกคนเทาเทียมกัน มีสวนรวมกำหนดนโยบายของสถานศึกษา สงผลใหบุคลากรมีความภาคภูมิใจใน

ตนเอง ทำงานอยางมีความสุข สงผลตอคุณภาพของผูเรียน ผูรับบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ พเยาว หมอเล็ก วิจัย

เรื่อง ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พบวา ผลการ

เปรียบเทียบระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

จำแนกตามเพศ พบวา ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ครูผูสอนที่มีเพศตางกัน มีทัศนะตอขวัญและกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ไมแตกตางกันเพราะในปจจุบันฐานะ

ทางสังคมของเพศหญิงและเพศชายมีความเทาเทียมกัน คุณภาพ ศักยภาพ และความสามารถของท้ังครูผูหญิงและผูชายไม

แตกตางกัน จึงทำใหครูผูหญิงและครูผูชายมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

2.2 บุคลากรทางการศึกษาทีม่ีประสบการณในการทำงานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอขวัญและกำลังใจของ

บุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ บุคลากรไดรับการฝกฝน ฝกปฏิบัติ อบรมจากสถานศึกษา จากเพ่ือนรวมงาน การทำงานเปนทีม ทำให

สามารถทำงานที่ไดรับมอบหมายใหงานประสบความสำเร็จได ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับสุวัฒ  
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พันธฤทธ์ิ (2553  36) ไดศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ 

อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา พนักงานครู โรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ อำเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลามี ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานทั้งภาพรวม และรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน และพนักงานครูมีขวัญและ

กำลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน ยกเวนพนักงานครูที่มีอายุระดับเงินเดือนระดับตำแหนง ที่มีความเห็น

แตกตางกันอยางมีนัยะสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัย เรื่อง ขวัญและกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 ขอเสนอแนะสำหรับการนำ ป  

1. ผูบริหารควรกำหนดนโยบายของสถานศึกษาในดานตางๆ ใหชัดเจน ไดแก ความมั่นคงปลอดภัย ความพึง

พอใจในสภาพงานที่ด ีความรูสึกเปนเจาของ การไดรับความยุติธรรม ความรูสึกสัมฤทธิ์ผลในการทำงาน ความรูสึกตนเองมี

ความสำคัญ การมีสวนรวมกำหนดนโยบาย และการยอมรับความสามารถของตนเอง เพื ่อเกิดประสิทธิภาพในการ

บริหารงานท่ีดีมากข้ึน 

2. ผูบริหารควรใหกำลังใจและคำแนะนำที่เปนประโยชนแกครูและบุคลากรทางการศึกษามากขึ้น เพื่อใหมี

กำลังใจในการทำงาน 

 ขอเสนอแนะ นการวิจัยครังตอ ป 

 1. ควรทำวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของบุคลากร

ทางการศึกษาตองานท่ีทำวามีผลตอขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานหรือไม 

 2. ควรวิจัยเรื่อง ความสัมพันธของภาวะผูนำของผูบริหารศึกษา ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาปจจัย

ท่ีจะสงเสริมขวัญและกำลังใจของครูผูสอนตอการปฏิบัติงาน แลวนำมาปรับใชกับสถานศึกษาของตน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง จำนวน 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงาน

วิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารงานท่ัวไป 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร ประกอบดวย ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง ปการศึกษา 2563 จำนวน 175 คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง

ของเครจซี่ และมอรแกน และใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ ตามสัดสวนของประชากรในแตละโรงเรียนประกอบดวย 122 คน 

เครื่องมือที่ใชในการการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน เกี่ยวกับสถานสภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

มีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ จำแนกตามเพศ และประสบการณในการปฏิบัติงาน และเก่ียวกับความพึงพอใจของครูท่ี

มีตอการบริหารสถานศึกษาท้ังหมด 4 ดาน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการวิจัยพบวา (1) ความพึงพอใจของครูที ่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง โดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย ไดแก ดานการบริหารงานบุคคลดานการบริหารงานวิชาการดานการบริหารงานทั่วไป และดานการบริหาร

งบประมาณ (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารสถานศึกษาจำแนกตามเพศ และประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน พบวามีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจของครู การบริหารสถานศึกษา 

 

 

 The objectives of this rese rc  were o e i e  o e  co p riso  o  e c ers  s is c io  

ow r  e i is r io  o  e sc ools e R c ri pri r  c io l ervice re  ice 2  po  

is ric  i  4 spec s w ic  were c e ic i is r io , perso el i is r io , e  e e   

general management. 

This was a survey research. The population studied were 175 teachers of the schools the Ratchaburi 

pri r  c io l ervice re  ice 2  po  is ric  i  c e ic e r 2020. e re cie  or s 

table of random number was used to determine the sample size; then stratified random sampling were 

employed and the study sample were 122 teachers. The instrument used for collecting the data was a 
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questionnaire which was divided into 2 parts comprisin   c ec lis  co i i  es io s s cl ssi ie   e er 

 wor  e perie ce   5 - poi  r i  sc le o  e c ers  s is c io  ow r s 4 spec s o  sc ool 

administration. The statistics used for analyzing the collected data were perce e, e , s r  evi io , 

t-test and One -  l sis o  V ri ce. 

e rese rc  res l s reve le   (1) e e c ers  s is c io  ow r s e i is r io  o  e 

sc ools e R c ri pri r  c io l ervice re  ice 2  po  istrict was overall at high level. 

e lis e  e  scores i  or er ro  e i es  o e lowes  i cl e  perso el i is r io , c e ic 

i is r io , e er l e e   e  e e   (2) e e c ers vi  i ere  e ers 

and amount o  wor  e perie ce i  o  e press i ere  levels o  s is c io  ow r s e sc ool 

administration 

 c ool i is r io , e c ers  is c io  

 

บทนำ 

 ระบบการจัดการศึกษาของไทยปจจัยในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกายจิตใจ สติปญญา ความรู 

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ, 2542  45) การที่จะปฏิรูปการศึกษาไปสูความสำเร็จนั้นสถานศึกษาเปนหนวยปฏิบัติที่สำคัญที่จะจัด

กิจกรรมใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี

ความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2542: 50) นั้นสถานศึกษาจะประกอบไปดวยผูปฏิบัติงาน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 

ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ และผูบริหารคือกลไกสำคัญท่ีทำใหการดำเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

และสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุเปาหมายได (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551: 3-7)  

ผูบริหารสถานศึกษาตามกฎหมายคือ บังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับดูแลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ การ

บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารงานทั ่วไป และงานอื ่นที ่เก ี ่ยวของตามที ่ได ร ับมอบหมาย 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542  15) 

 การศึกษาการศึกษาของไทยเดิมใชรูปแบบของการรวมอำนาจการบริหารและการตัดสินใจไวที่สวนกลางและมี

การมอบอำนาจการบริหารและการตัดสินใจเพียงบางสวนไปใหหนวยงานราชการที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษาในสวน

ภูมิภาคและสถานศึกษาแตแนวปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2545 ไดมีขอกำหนดใหกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปใหหนวยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษาใหมากที่สุดโดยราชการบริหารสวนกลางจะทำหนาที่ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการจัดสรรงบประมาณ 

การกำหนดและประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนประการสำคัญสวนการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไปจะมีการกระจายอำนาจไปใหสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รับผิดชอบดำเนินการเองเปนการจัดรูปแบบใหมของการบรหิารจดัการ ท่ีเรียกวาการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบของการ

ใชโรงเรียนเปนฐาน ดังน้ัน ผูบริหารจำเปนจะตองมีความรูและความเขาใจ แนวคิด หลักการ และรูปแบบการบริหารจัดการ

ลักษณะแนวทางและเทคนิคการบริหารรวมทั้งบทบาทของผูบริหารในการบริหาร และจัดการศึกษาใหบรรลุผลสำเร็จตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 



22  วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

ผูบริหารสถานศึกษาตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูใตบังคับบัญชาเปนเรื่องสำคัญเพราะทำใหไมตองทำงานคนเดียว

อยางโดดเดี่ยวแตจะไดผูรวมงานท่ีดีมีความรักและผูกพันกับงานตองการท่ีจะชวยดำเนินงานใหเปนไปดวยความสำเร็จไปสู

จุดมุงหมายที่วางไว และผลไดท่ีสำคัญก็คือ ทำใหเกิดความสามัคคีขึ้นในองคกรมีความพึงพอใจ ความรูสึก ที่ดีจึงไดรับการ

ยอมรับนับถือจากผูใตบังคับบัญชาอีกดวย ผูบริหารจะยึดหลักการสรางมนุษยสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา คือ รูจักควบคุม

อารมณของตนเอง รูวิธีสงเสริมกำลังใจ รูจักใหรางวัลชี้แจงความเคลื่อนไหวของงานใหทราบ และรักษาผลประโยชนของ

ผูใตบังคับบัญชา (สุธีรา สุริยวงศ, 2548  113 -114)  

 อีกประการหนึ่ง การสรางแรงจูงใจภายในองคกรเพื่อใหเปนตัวกระตุนใหบุคลกรทำงานอยางมีเปาหมายและมี

ทิศทางท่ีชัดเจน การจูงใจใหบุคลากรภายในองคกรปฏิบัติงานดวยความพึงพอใจและมีความรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา โดย

จะตองใชกลยุทธท่ีหลากหลาย 

 การบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง มี

ภารกิจในการใหบริการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับกอนประถมศึกษา ถึง ระดับประถมศึกษา และในระดับกอน

ประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในรูปแบบการศึกษาในระบบ ( or l c io ) เปนการศึกษาที่กำหนด

จุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสำเร็จ

การศึกษาที่แนนอน (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2542: 5) รวมถึงตองจัดใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปน

บุคคลท่ีดีมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาสังคมประเทศชาติใหยั่งยืนตอไป แตสภาพปญหาปจจุบัน ตามสถานศึกษาตางๆ พบปญหา

หลายๆ ดาน ในการบริหารสถานศึกษา เชน ดานการบริหารงานวิชาการ ซึ่งเปนงานหลกัหรือภารกิจหลักของสถานศึกษา 

ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เชน การ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การวางแผนงานดานวิชาการ รวมทั้งการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา เปนตน ดานการบริหารดานงบประมาณ ในปจจุบัน

สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณโดยมุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการ มีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบ

ได ถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของกระทรวงการคลัง ยึดหลักการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ และบริหารงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายไดจากบริการ มาใชบริหารจัดการ

เพ่ือประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนตอผูเรียน และการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาสามารถ

กำหนดขอบขายภารกิจ อันไดแก การจัดตั้งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เปนตน ดานการบริหารงานบคุคล 

เปนที่ยอมรับวาการบริหารตัวบุคคลเปนภารกิจสำคัญเพราะแมจะมีงบประมาณอยางเพียงพอ มีการจัดองคกรและการ

บริหารงานที ่ดี มีอุปกรณและวัสดุตางๆ ครบถวน ทวาหากผู ปฏิบัติงานไมมีคุณสมบัติเพียงพอ อาทิ ไมมีความรู

ความสามารถ และไมประพฤติอยูในระเบียบวินัยแลว ก็ยากที่จะบริหารงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายได เพ่ือ

ดำเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความรวดเร็ว และคลองตัว อยางอิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ซึ่งจะสงผลตอการพฒันาคุณภาพ 

การศึกษาตอไป เปนตน และดานการบริหารท่ัวไป เปนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบบริหารสถานศกึษา ซึ่งมีบทบาทหลัก

ในการประสาน สงเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกตามหลักการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน เนนความโปรงใส 

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบคุคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหการศึกษามีประสิทธิผล และสามารถ

จำแนกขอบขายภารกิจของงานใหมีประสิทธิภาพ จากบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาที่กลาวมาขางตน ทำใหผูวิจัยมีความ

สนใจที่จะทำการวิจัยถึงความพึงพอใจของครู ที่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง ในการบริหารสถานศึกษาท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย ดานการบริหารงานวิชาการ 
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ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารงานทั่วไป เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษา 

ในการนำไปเปนแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของครูที ่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง จำแนกตามเพศ และประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 

กรอบแนวคิด นการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความพึงพอใจของครู ตอ การบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปงโดยใชขอบขายการบริหารงานของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย 4 

ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคลากร ดานการบรหิารงานงบประมาณ และดานการบริหารงาน

ท่ัวไป (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี ปรากฏดังภาพท่ี 1 

 

  ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัย ความพึงพอใจของครูที ่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนน้ี ดังตอไปน้ี 

 

ประ ากรและกลุมตัวอยาง 

  1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีประกอบดวยครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 อำเภอบานโปง ปการศึกษา 2563 จำนวน 175 คน 

  2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ครูผูสอน จำนวน 122 คน ไดจากเปดตารางของ เครจซี และมอรแกน 

Krejcie & Morgan; อางถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ (2542, 148-14 ) แลวทำการสุมแบบแบงเปนชั้นภูมิ (Stratified 

R o  pli ) จำนวน 122 คน ตามสัดสวนประชากร 

 

1  เพศ   

    1. ชาย 

    2. หญิง 

 ประสบการณ นการป ิบัติงาน 

    - ต่ำกวา 10 ป   

    - ตั้งแต 10 ป ข้ึนไป 

  

ความพึงพอใจของครูที ่มีตอ การบริหารสถานสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุร ีเขต 2 

อำเภอบานโปงใน 4 ดาน คือ 

1. ดานการบริหารงานวิชาการ 

2. ดานการบริหารงานบุคลากร 

3. ดานการบริหารงบประมาณ 

4. ดานการบริหารงานท่ัวไป 
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การดำเนินการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ี  นการเกบรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควานครั้งน้ี แบงเปน 2 ตอน 

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานสภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ 

จำแนกตามเพศ และประสบการณในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ขอ  

  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ ไดแก 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยคำถามครอบคลุมงานการบริหารสถานศึกษา ท้ังหมด 4 ดาน จำนวน 40 

ขอ 

 การสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ี  นการวิจัย 

1. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี  

1.1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัย แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารสถาน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง เพื่อเปนแนวทางในการสราง

เครื่องมือ ไดขอสรุปเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล 

ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารงานท่ัวไป  

1.2 นิยามศัพทเฉพาะเก่ียวกับตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

1.3 เขียนขอคำถามเก่ียวกับตัวแปรตนและตัวแปรตามท่ีไดเขียนนิยามไว สำหรับตัวแปรตนมีท้ังหมด 2 ขอ มี

ลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ สำหรับตัวแปรตามที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา นั้นแบงเปน ดานการบริหารงาน

วิชาการ จำนวน 10 ขอ ดานการบริหารงานบุคคล จำนวน 10 ขอ ดานการบริหารงานงบประมาณ จำนวน 10 ขอ และ

ดานการบริหารงานท่ัวไป จำนวน 10 ขอ 

1.4 หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน (รายชื่ออยูใน

ภาคผนวก ข) เปนผูประเมิน จากน้ันคำนวณหาคาดัชนีความสอดคลอง ( e  o  o r e ce  ) ของขอความในขอ

คำถามกับนิยามศัพทเฉพาะ โดยเลือกขอคำถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5-1.00 มาเปนแบบสอบถาม (คณาจารยภาควิชาการ

ประเมินและการวิจัย 2550: 260) เกณฑในการใหคะแนนการประเมินของผูเช่ียวชาญ 

1.5 นำแบบสอบถามที่ผานการหา IOC แลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

จำนวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของคอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0. 6 

1.6 ตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถามจัดพิมพแบบสอบถามเปนฉบับจริง เพ่ือ

นำไปใชเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยตอไป 

 การเกบรวบรวมขอมูล 

  1. นำหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ีใหผูอำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ทราบและพิจารณาอนุญาตใหดำเนินการแจกแบบสอบถามเพ่ือทำ

การวิจัยได 

  2. แจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง จำนวน 122 คน เพื่อทำการตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรสมกลับ

คืนมาดวยตนเอง 

 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม จำนวนท้ังหมด 122 ชุด ครบตามจำนวนกลุมตัวอยาง จำนวน 122 คน คิดเปนรอย

ละ 100 
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 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดำเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 

  1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ 

 2. ขอมูลเก่ียวกับสถานะภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการหาความถ่ี และรอยละ 

 3. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง วิเคราะหโดยการหาคาเฉลีย่ (X�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) กำหนดการ

แปรผลคาเฉลี่ยดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.4  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ  มาก 

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.4  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ  ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.4  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ  นอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.4  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ  นอยท่ีสุด 

 4. เปรียบเทียบความแตกตาง คาเฉลี่ยความพงึพอใจของครูที่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง จำแนกตามเพศ วิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test) 

 5. เปรียบเทียบความแตกตาง คาเฉลี่ยความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุร ีเขต 2 อำเภอบานโปง จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน ใชสถิติทดสอบ

คาที (t-test) 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1. ครูมีความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดังน้ี 

1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ พบวาครูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 6 ขอ คือ สถานศึกษานิเทศ 

ติดตาม และแนะแนวทาง การปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ รองลงมาคือสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูทำผลงานทาง

วิชาการ สถานศึกษาสงเสริมใหครูพัฒนาตนอยางตอเน่ือง สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

ในงานวิชาการ สถานศึกษาสงเสริมใหครูไดพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง 4 ขอ คือ 

สถานศึกษามีการประชุมวางแผน กำหนดทิศทาง เปาหมายงานวิชาการอยางเปนระบบ สถานศึกษามีการจัดทำเอกสาร

คูมือการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษามีการพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน สถานศกึษา

สงเสริม สนับสนุนใหครูแสวงหา ความรูอยูเสมอ และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ คือ สถานศึกษานิเทศ ติดตาม และแนะ

แนวทาง การปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ  

1.2 ดานการบริหารงานบุคคล พบวาครูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 8 ขอ คือ สถานศึกษาการวางแผน

อัตรากำลังและการกำหนดตำแหนงอยางเหมาะสมตามสภาพจริง สถานศึกษาจัดระบบงานทะเบียนประวัติบุคลากรอยาง

เปนระบบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เงินเดือนและคาตอบแทน การเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนการสราง

ขวัญและกำลังใจ สงเสริมและใหขวัญกำลังใจแกบุคลากรเปนไปอยางเหมาะสมและเปนธรรม สถานศึกษาสงเสริมบุคลากร

เขารับการพัฒนาอยางตอเน่ือง สถานศึกษามีการมอบอำนาจการนิเทศติดตามการปฏิบัตงิานของครูเปนรายเดอืน /ไตรมาส 

การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรอยางตอเนื่อง รองลงมา คือสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน 

รวมกันบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ สถานศึกษาใหความรูในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู วินัยและการลงโทษอยาง
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ตอเนื่อง และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาการวางแผนอัตรากำลัง และการกำหนดตำแหนงอยางเหมาะสมตาม

สภาพจริง  

1.3 ดานการบริหารงบประมาณ พบวาครูมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ

อยูในระดับมาก 4 ขอ คือ สถานศึกษากำหนดแนวทางการบริหารงานงบประมาณไวในแผนปฏบัิติการประจำป การบริหาร

การเงินของสถานศึกษามีความโปรงใส ตรวจสอบได สถานศึกษาเปดโอกาสใหครู มีสวนรวมในการวางแผนการใช

งบประมาณ สถานศึกษาพัฒนาครูในการจัดทำแผนการใชงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบาย รองลงมา คือ สถานศกึษา

สงเสริม สนับสนุนครู ใหมีการจัดกิจกรรมในสอดคลองกับงบประมาณ สถานศึกษามีการกำกับ ดูแล การใชจายงบประมาณ 

อยางคุ มคา ครูไดบรรจุงบประมาณลงในแผนปฏิบัติการ มีการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณของ

สถานศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการลงทุนในงานการศึกษา การจัดสรรงบประมาณมีความเหมาะสมและเปนธรรม มี

ความคุมคา และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษากำหนดแนวทางการบริหารงานงบประมาณไวในแผนปฏิบัติการ

ประจำป  

1.4 ดานการบริหารงานทั่วไป พบวาครูมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวาครูมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมาก 3 ขอ คือ สถานศึกษามีการ

สงเสริมกิจการนักเรียนอยางตอเนื่อง เชน กิจกรรมลูกเสือ ชุมชุม สถานศึกษา มีการสนับสนุนบรกิาร Internet ใหบริการ

ชุมชน สถานศึกษามีการสนับสนุนหนังสือ/สิ่งพิมพใหบริการในชุมชน รองลงมาคือ การบริหารงานประชาสัมพันธและ

การศึกษาของสถานศึกษา การพัฒนาเครือขายขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอยางเปนระบบทันเหตุการณ การสำรวจ

และวิเคราะหภาพรวมของสถานศึกษา ประกอบการวางแผน ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา สถานศึกษามีการ

จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา และมีการรายงานผลอยางเปนระบบ การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมไดอยาง

เหมาะสม สถานศึกษา มีการสงเสริม สนับสนุนดานวัสดุ/อุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีการสงเสริมกิจการนักเรียนอยางตอเน่ือง เชน กิจกรรมลูกเสือ ชุมชุม 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที ่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ และประสบการณ ดังน้ี 

2.1 ครูที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมตฐิานท่ีตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาครมูี

ความพึงพอใจไมแตกตางกันทุกดาน 

2.2 ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาครูมีความพึงพอใจไมแตกตางกันทุกดาน 

 

อภิปรายผล 

  จากการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวาประเด็นท่ีนาสนใจควรนำมาอภิปรายผลดังน้ี 

 1. ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 พบวาครูมีความพึงพอใจท่ีมีตอการบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก นาจะสอดคลองกับความ

เปนจริง ทั ้งนี ้เนื ่องจากผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ให

ความสำคัญกับครูผูสอน และมอบหมายงานตลอดจนสรางขวัญและกำลังใจใหครูทุกคนอยางเทาเทียมกัน เชนการปูน

บำเหน็จประจำป เปนตน นอกจากน้ีผูบริหารยังบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งทำใหครูผูสอนมีความพึงพอใจมาก 
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เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวามีความพึงพอใจตอการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก คือ ดานการบริหารงานบุคคลมี

คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ รองลงมาคือดานบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยเทากับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิสุทธ แกวขำ ท่ี

ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานการประถม ศึกษาจังหวัดเลย พบวา

ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร โดยภาพรวม และรายดาน อยูในระดับมาก ทัศนะของครูที่มีตออายุราชการ

หรือประสบการณการทำงาน ต่ำกวา 10 ป, 10 – 20 และ 21 ปข้ึนไป โดยภาพรวมอยูในระดับมากและมีระดับพึงพอใจไม

แตกตางกัน สำหรับความพึงพอใจตอการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการบริหารงานทั่วไปมีคาเฉลี่ย

เทากับ และดานการบริหารงบประมาณมีคาเฉลี ่ยต่ำสุดเทากับ แสดงวาสถานศึกษาตองเรงพัฒนาดานการบริหาร

งบประมาณ ซึ่งเปนดานท่ีครู มีความพึงพอใจนอยกวาดานอ่ืน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหครูมีความพึงพอใจ

มากขึ้น ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ยงยุทธ สิมพา (2542) ไดทำการศึกษาคนควาอิสระ เรื่องความพึงพอใจของครู

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีความพงึพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาครูมีความพึงพอใจมากใน 4 ดาน คือ งานที่ทำในปจจุบัน ที่ทำงาน เพื่อนรวมงานและ

ผูบังคับบัญชา และมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ การเลื่อนเงินเดือน รายได และผลประโยชนท่ีไดรับ 

 2. ประสบการณในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา ครูที่มีประสบการณทำงานตางกัน มีความพึงพอใจท้ัง

ภาพรวมและรายดานไมแตกตาง นาจะสอดคลองกับความเปนจริง ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง ผูบริหารเห็นความสำคัญของครูทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีการ

มอบหมายงาน และรับผิดชอบงานของสถานศึกษาอยางเปนธรรม ทั้งครูผูอาวุโส และครูที่พึ่งไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม 

นอกจากน้ีครูผูมีประสบการณนอยจะไดรับความเอ้ือเฟอ เมตตา ใหคำแนะนำจากครูผูอาวุโสเปนอยางมาก ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ชัยศักดิ์ ลิ้มสุขสันต (2546) ไดทำการวิจัย เรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของครู ในการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด” พบวา ครูท่ีมีประสบการการทำงานตางกัน

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด ไม

แตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

  จากผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบานโปง สามารถเสนอแนะไดสองลักษณะ คือ ขอเสนอแนะในการนำ

ผลการวิจัยไปใช และขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไปโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  ขอเสนอแนะ นการนำผลการวิจัย ป  

 1. ดานการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมความพึงพอใจจะอยูในระดับมากก็ตาม ผูบริหารสถานศึกษาควร

สงเสริมสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูและพัฒนาครูในการทำวิจัยในช้ันเรียนอยางตอเน่ือง 

 2. ดานการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมความพึงพอใจจะอยูในระดับมากก็ตาม ผูบริหารสถานศึกษาควรเปด

โอกาสใหครู คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมากข้ึนและตอเน่ือง 

3. ดานการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมความพึงพอใจจะอยูในระดับปานกลาง ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาควร

สงเสริมใหมีการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมและเปนธรรมมีความคุมคา รวมถึงการระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนใน

สถานศึกษา การติดตามและประเมินผลการใชจาย ในการบรรจุงบประมาณลงในแผนปฏิบัติการประจำป และใหมีการจัด

กิจกรรมใหสอดคลองกับงบประมาณ ซึ่งสถานศึกษาจะตองตระหนักในการหาวิธีแกไขในปงบประมาณตอไป  
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4. ดานการบริหารงานท่ัวไป โดยภาพรวมความพึงพอใจจะอยูในระดับ ปานกลาง ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการ

สงเสริม สนับสนุนดานวัสดุ/อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนใหกับครู เพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางนวัตกรรม สูการจัด

กระบวนการเรียนการสอน สงผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาจะตองใหความสำคัญ ไมนอยกวา

งานดานอ่ืนๆ 
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การศึกษาความคิดเหนของครูท่ีมีตอการประกันคุณภาพการศึกษา น รงเรียนกลุมอำเภอพาน

ทองสังกัดสำนักงานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลบุรี เขต  

           

         
 

อรทัย จรัญพงษ 1, จุฑารัตน นิรันดร2 และเกียรติศักด์ิ อิชยานันท3 

Orathai Charunpong 1, r  Nir or 2 and eei is  c  
1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2,3อาจารยประจำคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ผูนิพนธหลัก e- il  r . ir o . c.   

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียนกลุมอำเภอพานทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และ(2) เปรียบเทียบความ

คิดเห็นของครูที ่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุ มอำเภอพานทอง สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุ และระดับการศึกษา 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรประกอบดวย ครูกลุมโรงเรียนอำเภอพานทอง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จำนวน 80 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูกลุมโรงเรยีนอำเภอพานทอง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จำนวน 66 คน ดวยการเทียบตารางเครซี่และมอรแกน) และ

ดำเนินการสุมตัวอยางแบบสุมช้ันภูมิ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม 5 ระดับ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมลู

ดวยรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดวย คาที  

ผลการวิจัยพบวา (1ความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมอำเภอพานทอง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สรุปโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากและ (2) ผล

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมอำเภอพานทอง สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุ และระดับการศึกษา พบวาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: ความคิดเห็นของครู การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 e o ec ives o  is rese rc  were  (1) o s  o  e c ers opinions  on educational quality 

ss r ce i  P o  is ric  c ool under Chonburi c io l ervice re  ice 2  (2) o co p re 

the teachers opinions  o  e c io l li  ss r ce i  P o  is ric  c ool under Chonburi 

c io l ervice re  ice 2, cl ssi ie   e  e c io  level. 

 This research methodology was a descriptive research. The population consisted of 80 e c ers 

i  P o  is ric  c ool under Chonburi c io l ervice re  ice 2. e s ple co sis e  o  

66 e c ers i  P o  is ric  c ool .The sample size was determined by Krejcie & Morgan Table 

and obtained by stratified r o  s pli . e s is ics se  or  l sis were  perce e, e , 

Standard Deviation and hypothesis testing by Independent t-test. 
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 or i i  (1) o s  o  e c ers opi io s  o  e c io l li  ss r ce i  P o  

District School under Chonburi c io l ervice re  ice 2 i  e over ll  ll spec s were  

i  level   (2) o p riso  e i ere  age and level of education teachers opinions  on educational 

li  ss r ce i  P o  is ric  c ool under Chonburi c io l ervice re  ice 2, i  e 

overall and all aspects were not different with statistical significance.  

 e pi io s o  e c ers, c io l li  ss r ce 

 

บทนำ 

 การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนเรื่องจำเปนอยางยิ่งเน่ืองจากโลกกาวเขาสูสังคมแหงการเรียนรูหรือเขาสูระบบ

เศรษฐกิจท่ีเรียกวาความรูมีการเปลี่ยนแปลงดานสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วเกิดความรูใหมใหม

อยูตลอดเวลารัฐบาลจำเปนตองพัฒนาการศึกษาของคนในชาติใหกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อใหประเทศ

ไทยสามารถแขงขันกับนานาประเทศไดในขณะที่การแขงขันในสังคมโลกเพิ่มความรุนแรงขึ้นแตกลับพบวาคุณภาพ

การศึกษาของประเทศไทยโดยกวาหลายประเทศในแถบเอเชีย-แปซิฟก จากการวิจัยเอกสารของสถาบัน International 

s i e or e e  evelop e  ( ) ในปพ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีสมรรถนะดานโครงสรางพื ้นฐาน

การศึกษาอยูในอันดับที่สี่ 18 สูงกวาเพียงสามประเทศคืออินเดียฟลิปปนสและอินโดนีเซีย (สำนักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา 2551  6) 

 การท่ีจะพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืนใหเกิดข้ึนในอนาคตน้ันจะตองใหความสำคัญกับการ

เสริมสรางคุณของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลาง

และระยะยาวโดยเฉพาะการพัฒนาคนใหมีการเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ ่งมี

ความสำคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรูและการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคนดวยการนอมนำ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประยุกตใชทั้งในเชิงระบบและ

โครงสรางของสังคมไทยใหมีภูมิคุ มกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆที่จะเกิดขึ ้นสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดยึดยุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาอยางตอเนื่องกันไปตลอด 20 ป

นอกจากน้ีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการจัดทำแผนการศึกษาระดับชาติในระยะยาว

ก็ไดพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปมาใชประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการศึกษา

แหงชาติพ.ศ. 2560 - 2574 ดวยเชนกันเพื่อใหเกิดการบูรณการเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการพัฒนาการ

เรียนรูสำหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดไปจนตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 255 10) 

 อยางไรก็ตามการจัดการศึกษาของประเทศไทยรัฐบาลไดใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

มากและใหแนวปฏิบัติอยางชัดเจนโดยอาศัยระบบการประกันคุณภาพเปนกลไกขับเคลื่อนและมีผลบังคับใชตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งระบุไวในหมวดที่หกวาดวย

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47-51) โดยมีมาตรา 47 กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับในสวนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาโดยตรงกำหนดไวในมาตราท่ี 

48 ระบุไววาใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปน

สวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการตอเน่ืองโดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตน

สังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณะชนเพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือ

รองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งมีฐานะเปนองคกร

มหาชนทำหนาที ่พัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการ
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ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยคำนึงถึงความมุงหมายและแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กำหนดไวอยางนอย

หนึ่งครั้งในทุกหาปโดยสถานศึกษาและบุคลากรรวมทั้งผูปกครองและผูที่เกี่ยวของใหขอมูลเพิ่มเติม(สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาต,ิ 254  40) 

 สภาพปญหาการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ผานมาพบวามีปญหาท่ี

จำเปนตองปรับปรุงและพัฒนาดานคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตลอดจนสภาพการบริหารและการจดั

การศึกษาท่ีตองเพ่ิมเติมในดานประสทิธิภาพ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555  2) การประกันคุณภาพการศึกษา

จึงเปนกลไกท่ีสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสรางความมั่นใจแกผูท่ีเก่ียวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษา

ที่มีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่สองพุทธศักราช 2545 มาตรา 

47 กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษาจึงเปนกระบวนการที่สำคัญ ในการที่สถานศึกษาตองดำเนินการควบคูไปกับการบริหารสถานศึกษาเพื่อใหเปน

หลักประกันแกภาคประชาชนวาผมเกิดขึ้นคือคุณภาพผูเรียนจะมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตรมาตรฐาน

การศึกษาของชาติและสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติ(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ, 2542  1 ) ปญหาดานการพัฒนาการศึกษาคือปญหาดานคุณภาพผูเรียนจากรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบแรก 

(พ.ศ. 2544-2548) และผลการประเมินรอบสอง (พ.ศ. 254 -2553) เปนภาพรวมระดับประเทศพบวามาตรฐานดาน

คุณภาพผูเรียนในสวนที่ผลการประเมินไมไดมาตรฐานคือมาตรฐานที่สี่ผู เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิด

สังเคราะหมีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรคคิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนมาตรฐานท่ีหาผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจำเปน

ตามหลักสูตรมาตรฐานที่หกผูเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง (ธีระ  

รุญเจริญ, 2550  23) ปญหามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนจากการประเมินคุณภาพการศึกษาต่ำกวาเกณฑในสามมาตรฐาน

และผลการประเมินรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด 2 ,557 โรงเรียนพบวา

โรงเรียนท่ีไดรับการประเมินอยูในระดับ ดีมากจำนวน 2,1 8 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 7.44 โรงเรียนท่ีอยูในระดับดีจำนวน 

15,803 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 53.47 และโรงเรียนไมผานการรับรองมาตรฐานจำนวน 11,556 โรงเรียนคิดเปนรอยละ 

3 .16 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีจำนวนโรงเรียน 27 โรงเรียนไดรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสามตั้งแตปงบประมาณ 2554-2557 ซึ่งผลการประเมิน ไดจัดทำสรุปและวิเคราะหผลดังน้ีโรงเรียนท่ี

ไดรับรองคุณภาพจำนวน 27 โรงเรียนจำแนกเปนระดับดีมากจำนวน 20 โรงเรียนคิดเปนรอยละ 16.26 ระดับดีจำนวน 7 

โรงเรียนคิดเปนรอยละ 78.86 และไมไดรับรองคุณภาพจำนวนหกโรงเรียนคิดเปนรอยละ 4.88 จะเห็นไดวาโรงเรยีนท่ีไดรบั

การรับรองมาตรฐานคุณภาพมีการเสริมสรางระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนท่ีเปนวงจรอยางตอเน่ืองการพัฒนา

ผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานของหลักสูตรการบูรณการเช่ือมโยงมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและเช่ือมโยง

มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งนี้การใชสาระสนเทศในการวางแผนการพัฒนาการนำเขาสูแผนการปฏิบัติการ

อยางจริงจังในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ (ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามพ.ศ. 2554 - พ.ศ. 

2557 สพป.ชล2, 2557  5) 

 จากภาระงานที่ไดกลาวมาขางตนนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกัน

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมอำเภอพานทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึ่งผลจาก

การศึกษาครั้งน้ีจะชวยใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ทราบถึงการดำเนินงาน และแนวทางการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือเปนขอมูลใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นำมาเปนแนวทางในการ

สงเสริมพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพในโรงเรียนอยางเปนระบบ มุงสูเปาหมายของการจัดการศึกษา คือ การ

พัฒนาผูเรียน ใหมีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแตละบุคคล และพรอมท่ีจะรับการประเมินภายนอกไดอยางมั่นใจ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมอำเภอพานทอง

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมอำเภอพานทอง 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 จำแนกตามอายุ และระดับการศึกษา 

 

สมมุติ านของการวิจัย 

1. ครูผูสอนที่มีอายุตางกันในกลุมอำเภอพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

มีความคิดเห็นตอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตางกัน 

2. ครูผูสอนที่มรีะดับการศกึษาในโรงเรียนกลุมอำเภอพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา

ชลบุรี เขต 2 มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประ ากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในกลุมโรงเรียนอำเภอพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน 80 คน 

2. กลุมตัวอยางไดแก ครูในกลุมโรงเรียนอำเภอพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 2 จำนวน 80 คน โดยการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางกำหนดขนาดของเครจซี่และมอรแกน (Krecie and 

Morgan. 1 70) แลวดำเนินการสุมช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ไดจำนวนท้ังสิ้น 66 คน 

ตัวแปรท่ี  นการวิจัย  

ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกเปน 

1. อายุ ไดแก 

- 23- 40 ป    

- 41-60 ป  

2. ระดับการศึกษา ไดแก 

- ปริญญาตรี  

- สูงกวาปริญญาตรี 

ตวัแปรตาม ไดแก ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประกอบดวย 8 ดาน คือ 

1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5. การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

6. การจัดใหมีการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

7. การจัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

8. การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
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กรอบแนวคิด นการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี   

ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ท่ีมา  o s . er iov i, (1 82). e  pri ciples o  li  le ers ip. c io l le ers ip.  

16: 331-33 . 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ประ ากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนในกลุมโรงเรียนอำเภอพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 80 คน 

กลุมตัวอยางไดแก ครูในกลุมโรงเรียนอำเภอพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  

เขต 2 จำนวน 80 คน โดยการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางกำหนดขนาดของเครจซี่และมอรแกน (Krecie and 

Morgan, 1 70) แลวดำเนินการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ไดจำนวนท้ังสิ้น 66 คน ตามจำนวน

สัดสวนของประชากร  

 เคร่ืองมือท่ี  นการเกบรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษา เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดปรับปรุงจากเอกสารงานวิจัย

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือมาจาก มาณพ แจงพลอย 

การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี (มาณพ แจงพลอย, 2556) มีจำนวน 32 ขอ 

ความคิดเหนของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษา น รงเรียนกลุม

อำเภอพานทอง 

1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5. การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

6. การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

7. การจัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

8. การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

สถานภาพของผูตอบ 

1. อาย ุ

2. ระดับการศึกษา 
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ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิรท ( i er ) คือ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด มเีกณฑการจัดระดับดังน้ี 

  ระดับปฏิบัติท่ีเปนจริงมากท่ีสุด มีคาระดับคะแนน 5 

  ระดับปฏิบัติท่ีเปนจริงมาก มีคาระดับคะแนน 4 

  ระดับปฏิบัติท่ีเปนจริงปานกลาง มีคาระดับคะแนน 3 

  ระดับปฏิบัติท่ีเปนจริงนอย มีคาระดับคะแนน 2 

  ระดับปฏิบัติท่ีเปนจริงนอยท่ีสุด มีคาระดับคะแนน 1 

 การแปลความหมายของคะแนน ผู วิจัยไดกำหนดเกณฑความหมายของคะแนนเฉลี่ยของคำตอบ โดยอาศัย

แนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิงแกว (2535, หนา 23 - 24) แลวแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ

ท่ีกำหมดไว ดังน้ี  

 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ มากท่ีสุด 

 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ มาก 

 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ ปานกลาง 

 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ นอย 

 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ นอยท่ีสุด 

 การสรางเคร่ืองมือท่ี  นการเกบรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและสอดคลองกับปญหาของการวิจัยผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือใหมีคุณภาพ 

โดยมีข้ันตอนในการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารหลักการทฤษฎีจากตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

2. ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามที่มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

3. เขียนแบบสอบถามฉบับรางความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมอำเภอ

พานทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 ตามโครงสรางของเนื้อหาครอบคลุมระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษามี 8 ดานจำนวน 32 ขอ คือ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหาร

สารสนเทศการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การ

จัดใหมีการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงาน

ประเมินคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

4. นำเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามฉบับรางที่มีขอคำถามของตอนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาจำนวน 32 

ขอ เสนอใหผู เชี ่ยวชาญ 3 คนพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ( o e  v li i ) ความเที่ยงตรงของ

ขอความถามแตละขอใชคาดัชนีความสอดคลอง ( e  o  e  ec ive o r e ce) โดยพิจารณาเลือกขอคำถาม

ท่ีมี IOC ตั้งแต 0.5 ถึง 1.0 

 5.นำเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามฉบับรางท่ีผูเช่ียวชาญตรวจสอบ แลวมาปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ

และนำเสนอตอกรรมการควบคุมสารนิพนธเพ่ือปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 

6.นำเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามฉบับรางที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช ( r  o ) กับกลุมประชากรที่ไมใช

กลุมตัวอยางคือโรงเรียนในกลุมอำเภอพานทอง เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reli ili ) ของเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณ
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คาตามวิธีของ Cronbach (1 70 202 -204) เพื ่อหาคาสัมประสิทธิ ์แอลฟา ( lp  oe icie ) และกำหนดใหคา

สัมประสิทธ์ิท่ีมีคาตั้งแต 0.7 ข้ึนไป  

7. นำแบบสอบถามที่ผานการหาคาความเชื่อมั่นแลวเปนแบบสอบถามฉบับจริงนำไปจัดพิมพเพื่อใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

การเกบรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อขอความรวมมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

 2. ผูวิจัยรับหนังสือจากคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไปยังสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรีมเขต 2 ขออนุญาตผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและขอความรวมมือจากผูอำนวยการโรงเรยีนที่เปนกลุมตัวอยาง การวิจัยในการตอบ

แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

 3. การดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตนเอง สำหรับโรงเรียนที่สามารถเดินทางไปได

และไปเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง สำหรับโรงเรียนที่ไมสามารถเดินทางไปไดผูวิจัยดำเนินการจัดสงแบบสอบถามให

ทางไปรษณียเปนจดหมายลงทะเบียนพรอมซองเปลาติดแสตมปจาหนาซองของผูวิจัย เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสงกลับ

คืนมาภายในระยะเวลา 30 วันหากไมไดร ับแบบสอบถามคืนภายในระยะเวลาที ่กำหนดโทรศัพทต ิดตามหรือสง

แบบสอบถามใหใหมและติดตามรับแบบสอบถามคืน 

การจดักระทำและการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 1. การวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษาโดยใชคาเฉลี่ยรอยละ แลว

นำเสนอในรูปแบบตารางพรอมคำบรรยายประกอบ 

 2. การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาของครูในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย ( e ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( r  evi io ) แลวนำเสนอ

ในรูปแบบตารางพรอมคำบรรยายประกอบ 

  2.1 การแปลความหมายของคาเฉลี่ยเปน 5 ระดับ กำหนดดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว, 

2535) 

  4.51 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ มากท่ีสุด 

  3.51 – 4.50 หมายถึง ความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ มาก 

  2.51 – 3.50 หมายถึง ความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ ปานกลาง 

  1.51 – 2.50 หมายถึง ความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ นอย 

  1.00 – 1.50 หมายถึง ความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ นอยท่ีสุด  

3. นำผลการวิเคราะหขอมลูท่ีไดเปรียบเทียบคาเฉลีย่ตัวอยางกลุม 2 กลุม ท่ีมีความเปนอิสระตอกัน โดย

เปรียบเทียบระหวางกลุมเพศหญิง อายุ และระดับการศึกษา (t- es ) 

สถิติท่ี  นการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสถิติที่ใชมี

ดังตอไปน้ี 

1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 
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1.1 การหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค ( e  

of item Objective Congruence: IOC ) 

1.2 การหาคาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามใชสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบัค ( ro c s lp  

oe icie ) 

 2. สถิติท่ีใชในการพรรณนาขอมูล ไดแก 

2.1 คาเฉลี่ย ( ri e ic e ) 

2.2 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( r  evi io ) 

2.3 คารอยละ (Perce e) 

 3. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน ใชการทดสอบคา t แบบ Independent t-test 

 

ผลของการวิจยั  

 1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามอายุ 23-40 ป คิดเปน

รอยละ 62.7  อายุ 41-60 ป คิดเปนรอยละ 37.21 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 70. 3 และสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 2 .07  

 2. ความคิดเห็นของครูที ่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทกุดาน 

เรียงตามลำดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ดานการจัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ

ภายใน ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และดานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งในแตละดานมีประเด็นสำคัญดังน้ี 

2.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพ

การศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดบัมาก เรียงตามคาเฉลีย่จากมากไปหานอย คือ โรงเรียนมีมาตรฐาน

การศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ, โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาเปนเปาหมายในการพัฒนา

ไวอยางชัดเจน, โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาที่ใหชุมชนและหนวยงานภายนอกมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนและ

สถานศึกษา และโรงเรียนมีคณะกรรมการมีสวนรวมกำหนดมาตรฐานของโรงเรียน 

2.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที ่มุ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศกึษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูใน

ระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ชัดเจน, โรงเรียนแตงตั้ง

คณะกรรมการรวมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา, มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลอง

กับวิสัยทัศน พันธกิจ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และโรงเรียนดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไดตาม

กรอบระยะเวลา 

2.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบวาความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียนพานทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ โรงเรียนจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 

มีความสอดคลองกับ การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา, โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารและการกำหนดหนาท่ีรับผิดชอบ
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ชัดเจน, โรงเรียนสนับสนุนใหครู มีความรู ความสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศ และโรงเรียนจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยาง

เปนระบบ เปนปจจุบัน สามารถนำไปใชประโยชนไดตลอดเวลา 

2.4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบวาความคิดเห็นของครูที่มีตอการ

ประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

คือ ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหความชวยเหลือแกครูเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามวัตถุประสงค, มีการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานใหตรงตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน, การดำเนินงาน

ของบุคลากรในโรงเรียนเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำปท่ีกำหนด และโรงเรียนกำหนดภารกิจของครูอยางชัดเจน  

2.5 การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบวาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการประกันคุณภาพ

การศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก และเมื ่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี ่ยจากมากไปหานอย คือ โรงเรียนมี

คณะกรรมการท่ีมาจากผูปกครอง ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูแทนชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทน

จากพระสง  รวมติดตามตรวจสอบคุณภาพในโรงเรียน, มีการนิเทศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดวย

วิธีการที่หลากหลาย, โรงเรียนวิเคราะหขอมูล สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และรายงานตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาและผูท่ีเก่ียวของ และโรงเรียนมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

2.6 การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบวาความคิดเห็นของ

ครูท่ีมีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 

2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย คือ มีการประเมินผลคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยครูและผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง, โรงเรียนนำผลการประเมิน

คุณภาพภายในมาแกไขปรับปรุงการบริหารจัดการการศึกษา, โรงเรียนสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการดำเนินงานตามแผน

อยางมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยยึดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเปนหลัก  

2.7 การจัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน พบวาความคิดเห็นของครูที่มีตอการ

ประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

คือ โรงเรียนมีคณะทำงาน ทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน, มีการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพ

ภายในประจำปอยางถูกตอง ครบถวน และชัดเจน, มีการนำเสนอขอมูลสารสนเทศตรงตามมาตรฐานของโรงเรียน และมี

รายงานประจำปตอผูเก่ียวของ เชน ครู ผูปกครอง หนวยงานตนสังกัด   

2.8 การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง พบวาความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกัน

คุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู

ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ โรงเรียน

สงเสริม สรางจิตสำนึกใหกับครูเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา, โรงเรียนนำผลการประเมิน

มามีสวนรวมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป, โรงเรียนมีการปรับปรุง พัฒนา โครงการที่เปนจุดแข็ง และจุดออนใหมี

คุณภาพสูง และโรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีสงเสริมดานอัตลักษณอยางชัดเจน 

2.  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุ โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

2.10 ความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาความคิดเหน็ของครูท่ีมีตอการประกันคณุภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทองสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีประเด็นท่ีนาสนใจในการอภิปรายผลดังน้ี 

 1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลำดับ 3 ลำดับแรก ไดแก ดานการ

จัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ

ดานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดดำเนินการตามภารกิจหลักของ

การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไดกำหนดไวในระราชบัญญตัิการศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 1 มาตรา  และหมวด 6 

มาตรา 47-48 และ 51 รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศกฎกระทรวง คือ กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื ่อใหเปนหลักในการประเมินคุณภาพภายใน สำหรับหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา ซึ่ง

หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาสามารถเพิ่มมาตรฐานของตนไดอีกตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อใหสอดรับกับการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สองเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม (พ.ศ. 2546) (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน, 2555: 2) สอดคลองกับงานวิจัยของ คำซอน นันแกว (2552: 61-62) ไดทำการวิจัยเรื่องการดำเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอภูซาน จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบันในการดำเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมเฉลี่ยทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับ

มากทุกดาน งานวิจัยของ พัทธรินทร เพียราษฎร (2552: บทคัดยอ) ไดทำวิจัยเรื่องความคิดเห็นของขาราชการครูตอการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของขาราชการครูตอ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก งานวิจัยของ ยุทธชัย 

นอยทรง (2552: บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ผลการวิจัยพบวาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามุกดาหาร อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ วันทนา แกวสีมวง (2554: 

บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 จำแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงานท้ังผูบริหารสถานศึกษา

และครูผู สอน โดยภาพรวมและรายขั้นตอนมีสภาพการดำเนินงานอยูในระดับมากทุกขั ้นตอน จำแนกตามขนาดของ

โรงเรียน ทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ โดยภาพรวมมีการดำเนินงานอยูในระดับมากทุกขั้นตอน และ

จำแนกตามเขตที่ตั้งของโรงเรียนทั้งโรงเรียนในอำเภอเมืองและนอกอำเภอเมือง โดยภาพรวมมีการดำเนินงานอยูในระดับ

มากทุกข้ันตอน 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุและระดับการศึกษา โดยรวมและรายดาน ไม

แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาในโรงเรียนพานทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 2 ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในการที่จะชวยสงเสริม พัฒนา ปองกันและ

แกไขปญหาท่ีเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหโรงเรียนมีคุณภาพ มุงพัฒนานักเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต สามารถปรับตัวเขากับ
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สังคมและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามีขั้นตอนที่ชัดเจน มีวิธีการและ

เครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานท่ีตรวจสอบได ทำใหโรงเรียนสามารถดำเนินงานตาม ข้ันตอนได

อยางตอเน่ือง ไมยุงยาก โดยทุกฝายมีสวนรวม สงผลใหการบริหารจัดการของสถานศึกษาประสบความสำเรจ็ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ โสวัฒน วลยัศรี (2552  76-77) ไดวิจัยเรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 พบวาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 อยูในระดับมากทั้งโดยรวมและหลายดานดานที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด ไดแก ดานการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือ ดานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจำป ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานการประเมิน

คุณภาพการศึกษา การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา และดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสวนดานที่มีคาเฉลี่ย

ต่ำสุด ไดแก ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศผล การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาตามสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผู บริหารกับครูวิชาการผูบริหารกับประธาน

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยรวมและเปน

รายดาน สวนครูวิชาการกับประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และการเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นตอการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามขนาดสถานศึกษา พบวา ผูบริหารกับ

ครูวิชาการผูบริหารกับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีการ

ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาไมแตกตางกันทั้งโดยรวมและเปนรายดาน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ธนาวุฒิ สองแสง (2553: 111) ไดทำการวิจัยเรื่องสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยพบวาสภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

โดยรวมและทุกดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ทองพูล คำเรืองศรี (2553  67-68) ไดทำการวิจัยเรื่อง

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุเขต 2 

พบวาระดับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชันที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน 

เมื่อจำแนกตามสถานภาพผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวาอยูในระดับมากทุกดาน และจำแนกตามขนาดของโรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียน

ขนาดเล็ก พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดานผลการวิเคราะห

เปรียบเทียบระดับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่เปดสอนชวงช้ันที่ 1-2 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 2 จำแนกตามสถานภาพผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนพบวา โดยรวมไมแตกตาง

เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานการดำเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และดานการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 สวนดานอ่ืนไมแตกตาง 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของครูที ่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผูวิจัยขอเสนอแนะไว ดังน้ี 
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 ขอเสนอแนะท่ัว ป 

1. ผูบริหารสถานศึกษา ควรนำผลการประเมินมาสรางความเขาใจเก่ียวกับการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึนแกผูมีสวนเก่ียวของ และ

นำผลการประเมินไปใชในการกำกับติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน 

2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยาง

จริงจังและตอเน่ือง 

 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครังตอ ป 

1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

อ่ืน ๆ 

2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
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สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

e-mail: nonnysmile222@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียน

อนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครอง

นักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนก

ตามเพศ และอายุของผูปกครองนักเรียน 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบสำรวจ ประชากร ประกอบดวย ผูปกครองนักเรียนตอ การบริหารงานของโรงเรียน

อนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำนวน 864 คน กลุมตัวอยาง ใชวิธีการเลือก

แบบเจาะจง ประกอบดวย จำนวน 26  คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 10 ขั้นตอน ตามลำดับ คือ (1) ศึกษาคนควา ตำรา 

วารสาร บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ (2) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม (3) ศึกษา ความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด 

องคประกอบเพ่ือนำมาจัดทำนิยามศัพท (4) พัฒนาเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา แบบสอบถาม มี 5 ระดบั 

(5) นำแบบสอบถามที่สรางขึ ้นไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ (6) นำรางแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอ

ผู เชี ่ยวชาญจำนวน 3 ทาน เพื ่อหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ นำขอเสนอแนะจากผูเชี ่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข (7) 

ปรับปรุงเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมขอมูลตามผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะ (8) นำแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง

ใชกับผูปกครองท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน เพ่ือหาคาอำนาจจำแนกรายขอกับคะแนนรวม โดยวิธีหาคาสหพันธแบบ

เพียรสัน ระหวางคาเฉลี่ยรายขอและคะแนนรวมอยูระหวาง .24 ถึง .7  ( ) หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธี

สัมประสิทธ์ิของครอบบาค คาความเช่ือมั่น เทากับ . 5 (10) นำแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเช่ือมั่นแลวไปใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลจริงกับกลุมตัวอยางตอไป เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐาน

โดยใช t-test  

ผลการวิจัย พบวา (1) ผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับดานที่มีคาเฉลี ่ยจากมากไปหานอย ดังนี ้ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการ

บริหารงานท่ัวไป ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ตามลำดับ (2) ผลการเปรียบเทียบความพึง

พอใจของผู ปกครองนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามเพศและอายุของผูปกครองนักเรียน และรายดานไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, การบริหารงาน, ผูปกครองนักเรียน 
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บทนำ 

การศึกษาเปนพ้ืนฐานท่ีสำคัญท่ีสุด ในการพัฒนาสังคมใหคนซึ่งเปนสมาชิกของสังคม เปนคนมี คุณภาพ คุณธรรม 

กลาวคือ การศึกษาชวยสรางจิตสำนึกในการเปนมนุษยมีจิตวิญญาณของผูมีอารยะธรรม ทางปญญาและความงดงามทาง

จิตใจ การศึกษาสรางใหคนมีความรูในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ มีความอดทนในการตอสูกับอุปสรรคของชีวิต 

การศึกษาเปนสิ่งจำเปนสำหรับคนทุกวัย แตการศึกษาที่เปนอยูในปจจุบันยังไมตอบสนองความตองการในการพัฒนาองค

รวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดานทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม สรางเสริมศีลธรรม คุณธรรมและ

จริยธรรม ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วไดดีเทาที่ควร เพราะการบริหารจัดการของหนวยงานทางการศึกษา และ

สถานศึกษายังดำเนินงานในการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไมทันตอ

การเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงผูนำทางการบริหารการศึกษา ตลอดจนนโยบายทางการศึกษาอยู
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ตลอด แตสถานศึกษาทุกแหงไดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักการจัดการศึกษา จะตองยึดหลักวา

ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษา

ตองสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพในรูปแบบตาง ๆ (สุนทร โคตร

บรรเทา, 2551) 

การจัดการศึกษาเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองจัดการศึกษาใหแกเด็กเยาวชนทุกชนชั้นใหมีโอกาสไดรับการศึกษา

อยางทั่วถึงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษา

เปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดำเนินการให

เด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจวินัยอารมณ สังคม และ

สติปญญาใหสมกับวัยโดยสงเสริม และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการ

ดำเนินการดวย รัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมี การ

เรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครอง สวนทองถิ่นภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุก

ระดับและโดยรัฐมีหนาท่ีดำเนินการ กำกับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ และ

การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย  

การที่จะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชน ผูปกครองและสังคมไดนั้นสถานศึกษาจะตองมีการ

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนสิ่งสำคัญท่ีสุดท่ีผูปกครองจะยอมรับและพิจารณาในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนดี

มีคุณภาพ ดังน้ัน การท่ีจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง ชุมชนและสังคมไดน้ัน สถานศึกษาจะตอง

มีประสิทธิภาพและคุณภาพทางดานการบริหารจัดการอันเปนสิ่งสำคัญที่สุดที่ผูปกครองจะยอมรับและพิจารณาในการ

ตัดสินใจเลือกสถานศึกษาใหกับบุตรหลานของตนเองซึ่ง การบริหารจัดการศึกษายุคปจจุบัน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 3  ท่ี

ใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปยงัคณะกรรมการ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา

โดยตรงซึ่งผูบริหารยึดปฏิบัติใน 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร 

และการบริหารงานท่ัวไป (ธีระ รุญเจริญ, 2553  144) 

อยางไรก็ตามการท่ีโรงเรียนจะยืนหยัดอยูไดน้ันข้ึนอยูกับคานิยม หรือความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอโรงเรียน 

โรงเรียนตองไดรับความรวมมือจากผูปกครองโดยการมีสวนรวมในการจัดการศกึษา แตจากการท่ีโรงเรียนไดมีโอกาสพบปะ

พูดคุยกับผูปกครองในการดำเนินกิจกรรมสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียน พบวา กระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคมท่ี

ผานมา ผูปกครอง และชุมชนเห็นคุณคาของการศึกษา และตระหนักถึงสิทธิของบุตรหลานที่จะตองไดรับการศึกษาทีมี

คุณภาพ ทำใหผูปกครอง และผูคนในชุมชนจำนวนมากเริ่มมีความกระตอืรือรนท่ีจะเขามามสีวนรวมรับรู และสนับสนุนการ

จัดการศึกษาใหแกบุตรหลานของตน รวมท้ังตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใหการศึกษามีมาตรฐานในป

การศึกษา 2563 

จากปญหาดังกลาว ผูศึกษาในฐานะบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน เพื่อที่ผูศึกษาจะนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ดานการดำเนินงานของ

โรงเรียน และยังสามารถนำผลวิจัยไปกำหนดนโยบาย เปาหมาย และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

โดยเฉพาะดานความพึงพอใจของประชาชนและชุมชน  
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วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามเพศ และอายุของผูปกครองนักเรียน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

 การศึกษาคนควาครั้งน้ีผูศึกษาไดดำเนินการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการ

บริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยไดนำแนวคิด

ของนักการศึกษามาสังเคราะหกับแนวคิดของ ทฤษฎีความตองการตามลำดับขั้นของมาสโลส ( slow s ier rc  o  

Nee ) มาสโลว (Maslow, 1 70  46) ตามแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาคนควาดังน้ี 

 

 ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย  

ขอบเขตของเนือหา 

การศึกษาคนควาในเรื่องน้ี มุงศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียน

อนุบาลกาบเชิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ไดแก 1 ดานการบริหารวิชาการ 2. ดานการ

บริหารงบประมาณ 3. ดานการบริหารบุคคล 4. ดานการบริหารท่ัวไป 

ประ ากรที่  นการวิจัย ไดแก ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ปการศึกษา 2563 จำนวนท้ังสิ้น 864 คน 

กลุมตัวอยางท่ี  นการวิจัย ไดแก ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิงสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ปการศึกษา 2563 จากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 864 คน จากนั้นกำหนดกลุมตัวอยาง โดยใช

ตารางสำเร็จรูปของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1 70  608-60 ) ไดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 26  คน  

ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังน้ี  

1.1 เพศ จำแนกเปน 

1. สถานภาพของผูปกครองนักเรยีน จำแนกตาม 

    1.1 เพศ จำแนกเปน 

1.1.1 ชาย 

1.1.2 หญิง 

    1.2 อายุ จำแนกเปน 

1.2.1 นอยกวา 40 ป 

1.2.2 มากกวา 40 ป  

 

     ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอ

การบริหารงานของโรงเรยีนอนุบาลกาบเชิง  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 3 จำนวน  4  ดาน  ไดแก 

1.  ดานการบริหารงานวิชาการ   

2.  ดานการบริหารงานงบประมาณ  

3.  ดานการบริหารงานบุคคล   

4.  ดานการบริหารงานท่ัวไป 
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1) ชาย 

2) หญิง 

1.2 อายุ จำแนกเปน 

1) นอยกวา 40 ป 

2) มากกวา 40 ป  

2. ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกเปน 4 ดาน คือ  

2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ  

2.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ  

2.3 ดานการบริหารงานบุคคล  

2.4 ดานการบริหารงานท่ัวไป  

เคร่ืองมือท่ี  นการเกบรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม ท่ีผูศึกษาไดพัฒนามาจากแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจของ

ผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของสถานศึกษา ซึ่งเปนแบบสอบถามระดับความพึงพอใจที่มี 5 ระดับ แบง

ออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการเกี่ยวกับสถานภาพของประชากรกลุมตัวอยางแบบเลือกตอบ 

( ec  is ) ใชสำหรับรวบรวมสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ และอายุของผูปกครองกับนักเรียน จำนวน 

2 รายการ  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามใชสำหรับรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครอง ที่มีตอการบรหิารงาน

ของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยแยกออกเปน 4 ดาน คือ  

1. ดานการบริหารงานวิชาการ จำนวน 10 ขอ 

2. ดานการบริหารงานงบประมาณ จำนวน 10 ขอ 

3. ดานการบริหารงานบุคคล จำนวน 10 ขอ 

4. ดานการบริหารงานท่ัวไป จำนวน 10 ขอ 

แบบสอบถามนี้ไดกำหนดเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) กำหนดคาคะแนนออกเปน 5 ระดับ 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 100) ดังน้ี  

5 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของโรงเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของโรงเรียนอยูในระดับมาก 

3 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง  

2 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของโรงเรียนอยูในระดับนอย 

1 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของโรงเรียนอยูในระดับนอยท่ีสุด 

สถิติ นการวิจัย  

1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  

1.1 การหาคาความเที่ยงตรง โดยความเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อหาคาดัชนีความ สอดคลองระหวาง

แบบสอบถามกับวัตถุประสงค ( )  

1.2 หาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ ์อัลฟา ( lp  oe icie ) ของครอบบาค 

( ro c )  
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2. สถิติพ้ืนฐาน  

2.1 คารอยละ (Perce e)  

2.2 คาเฉลี่ย ( e )  

2.3 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( r  evi io )  

2.4 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาที (t- es  epe e )   

 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนบุาล

กาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 สรุปสาระสำคัญไดดังน้ี 

1. ผลการศึกษาระดับศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบ

เชิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.06, . . 0.48) และ

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารงานบุคคล มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด ( = 4.21, 

. . 0.58) สวนดานการบริหารงานทั่วไป ( = 4.15, . . 0.60) ดานการบริหารงานวิชาการ( = 4.11, . . 0.63) 

และดานการบริหารงานงบประมาณ ( = 3.76, . . 0.82) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากเหมือนกัน  

2. ระดับศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามเพศ พบวา ผูปกครองนักเรียนเพศชาย ( = 4.10, 

S.D. 0.45) และเพศหญิง ( = 4.03, . . 0.50) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากเหมือนกัน 

3. ระดับศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามอายุ พบวา ผูปกครองท่ีอายุ ทั้ง 2 ระดับ ไดแก อายุ

นอยกวา 40 ป ( = 3. , . . 0.7 ) และอายุมากกวา 40 ป ( = 4.00, . . 0.82) มีระดับความพึงพอใจอยู ใน

ระดับมากเหมือนกัน 

4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกดังน้ี 

4.1 จำแนกตามเพศของผูปกครองนักเรียน โดยรวมและรายดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการ

บริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานท่ัวไปไมแตกตางกัน  

4.2 จำแนกตามอายุของผูปกครองนักเรียนที่มีอายุนอยกวา 40 ป และมากกวา 40 ป มีความพึงพอใจ

โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน  

 

อภิปรายผล 

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรยีนตอการบรหิารของโรงเรียน อภปิรายผล ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาระดับศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบ

เชิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก และเมือ่พิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานการบริหารงานบุคคล มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด สวนดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการ

บริหารงานวิชาการ และดานการบริหารท่ัวไปมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของรัชนี ทีป

กากร (2556: 56-57) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) 

สังกัดเทศบาลเมืองบานบึง จังหวัดชลบุรี พบวาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก และ

สอดคลองกับงานวิจัยของวรายุทธ แกวประทุม (2556  8 - 0) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการ

X

X

X X

X

X

X

X X
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บริหารงานของโรงเรียนบานหินแร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวาความพึงพอใจของ

ผูปกครองนักเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของจันทิมา จันทสิทธิ์ (2555  7- 8) 

ไดศึกษาความพงึพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโขมง อำเภอทาใหม จังหวัดจนัทบุรี 

พบวาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก ผูศึกษาขอเสนอการอภิปรายผลเปนราย

ดานดังน้ี 

1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ การที่ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ในระดับมาก เนื่องมาจากโรงเรียนได

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่อิงกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนำมาเพิ่มเติมกับสวนทองถิ่นเขาไปทำใหสอดคลอง

เหมาะสมกับบริบทของชุมชนตอบสนองความตองการไดอยางแทจริง และมีการพัฒนาหลักสูตรประเมินการใชหลักสูตร

อยางตอเน่ือง มีการประสานงานดานวิชาการกับชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา และแหลงเรียนรูทองถ่ิน มีการจัดอบรม

สัมมนาครูใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรายวิชาตาง ๆ ที่เปดทำการเรียนการสอน เปดโอกาสใหครูทุกคนมีสวนรวม ใน

การวางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช การประเมินการใชหลักสูตรทำใหโรงเรียน และครูมี

การเตรียมความพรอมในการสอนวิชาตาง ๆ ไดอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปริญดา หอมสวัสดิ์ (2555  51) ได

ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนศรีหฤทัย สังกัดสัง มณฑลจันทบุรี ดาน

บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ และขอที่มีคะแนนสูงสุด คือ การรายงานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนใหผูปกครองทราบ อยางสม่ำเสมอและรวดเร็ว มีการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน

อยางมีมาตรฐานเชื่อถือได การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ

งานวิจัยของพัทธนันท อึ้งรัก (2556 : 63-64) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ปากคลองบางขนาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานบริหารงานวิชาการโดย

รวมอยูในระดับมาก เพราะโรงเรียนมีการรายงานใหผู ปกครองทราบและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวรายุทธ แกวประทุม (2556  2) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการ

บริหารงานของโรงเรียนบานหินแร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวาดานการบริหารงาน

วิชาการ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากงาน วิชาการถือเปนหนาที่หลักของโรงเรียน ปจจุบัน

โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการ และแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกดาน มีการกำหนดปรัชญาและ

เปาหมายของการจัดการศึกษาอยางชัดเจน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหม ๆ สนับสนุนใหนักเรียนได แสดงออก

ทางอารมณ ความรูสึกที่เหมาะสมกับวัย สรางความรูสึกที่ดีตอตนเอง โรงเรียนไดให ความสำคัญตอการสงเสริมใหครูมี

ความรูความสามารถในการสอนในแตละกลุมสาระ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและ

โรงเรียนมีความเอาใจใส ในดานการเรียนการสอนของคร ู

1.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ การที่ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารงานงบประมาณ

ของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ในระดับมาก เนื่องมาจากทาง

โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณท่ีเปนระบบ ถูกตอง สามารถทำการตรวจสอบได มีหลักฐานชัดเจนในการนำงบประมาณ

แตละครั้งไปใชงาน มีการจัดประชุมเปนประจำ เพ่ือตรวจสอบ และจัดสรรงบประมาณใหมเรื่อย ๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับการ

จัด การเรียนการสอนในแตละภาคเรียนของปการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชลิดา ชัยปฏิวัติ (2556 : 65 - 66) ได

ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคารจังหวัดชลบรุีพบวา ความพึง

พอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี ดานบริหารงานงบประมาณ 

โดยรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของวรายุทธ แกวประทุม (2556 : 2- 3) ไดศึกษาความพึงพอใจของ

ผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนบานหินแร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทร เขต 
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2 พบวาดานการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก โรงเรียนนำงบประมาณมา

ใชใหเกิดประโยชนตอผูเรียนอยางสูงสุด มีการบริการอาหารพอเพียง ตอจำนวนนักเรียนและโรงเรียนจัดหาทุนการศึกษา

ชวยเหลือนักเรียนอยางเหมาะสม นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับงานวิจัยของชุติมา แพนกุดเรือ (2556 : 50) ไดศึกษาความ

พึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

พบวา ดานการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพลไดจัด

โครงสรางบริหารงานและจัดบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี อยางชัดเจนและไดนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในงานธุรการ มีการ

จัดเก็บเอกสารที่เปนระบบและมีระเบียบเปนปจจุบัน อำนวยความสะดวกตอผูมาติดตอกับโรงเรียนใหไดรับความสะดวก

รวดเร็ว โดยเฉพาะผูท่ีมาติดตอและมาใชบริการทางดานเอกสาร 

1.3 ดานการบริหารงานบุคคล การท่ีผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารบุคคล ของโรงเรียน

อนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ในระดับมาก เนื่องมาจากโรงเรียนมีการ

จัดการระบบการทำงานของบุคลากรภายในโรงเรียนใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยทำการจัดประชุมเปนประจำ ในการ

ประชุมบางครั้ง ไดเชิญตัวแทนชุมชนมารวมประชุมดวย เพื ่อใหบุคลากรภายในโรงเรียน และประชาชนในชุมชนได

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันเปนผลใหงานตาง ๆ ภายใน/ภายนอกที่เกี่ยวของกับโรงเรียนประสบความสำเร็จ

ดวยดี ทำใหบุคลากรในโรงเรียน และประชาชนในชุมชนมองเห็นวัตถุประสงคในการทำงานของโรงเรียน และสงผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีดีตอโรงเรียนดวย และในโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมรวมทำกับชุมชนตาง ๆ เพ่ือใหบุคลากรภายในโรงเรยีน 

และประชาชนภายในทองถิ่นมีความสนิทสนมกลมเกลียวมากยิ่งขึ้น เชน ประเพณี แหเทียนพรรษา ประเพณีสงกรานต 

เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวลัยลักษณ ชมพูวิเศษ (2556 : 74-75) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอ

การจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักด ีจังหวัดชลบุรี พบวา ดานบุคลากรและธุรการ ความพึงพอใจของผูปกครองท่ี

มีตอการจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัย

ของอัญมณี แฝงบุญ (2556  2 - 3) ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน เกาะ

แกวพิสดาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนเกาะแกวพิสดาร สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ดานการ

บริหารงานบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก และขอที่แสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจอันดับหนึ่งคือ ครูใหความรวมมือกับ

ชุมชนและหนวยงาน อื่น ๆ สม่ำเสมอ ดังนั้นจึงทำใหความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารของโรงเรียน ใน

อำเภอเขาสมิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดานบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก จึง

สรุปไดวา การบริหารงานบุคลากรเปนงานท่ีเก่ียวของกับคนซึ่งคน เปนทรัพยากรท่ีสำคัญท่ีสุดในหนวยงานหรือสถานศึกษา 

และมีผลตอการบริหารโรงเรียนใหไปสู จุดมุงหมายที่ตั้งไวเพราะครูคือคนที่ผูปกครองฝากความหวังไวเพื่อดูแลบุตรหลาน

ของตน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของวรายุทธ แกวประทุม (2556  3) ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครอง

นักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนบานหินแร สำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา 

ดานการบริหารงานบุคลากรโดยรวมและ รายดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองมาจากครูตั้งใจสอนนักเรียนอยางเต็มเวลาและ

เต็มความสามารถ ครูมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับนักเรียนและบุคคลทั่วไปและครูมีจำนวนพอเพียงตอชั้นเรียนและโรงเรียนได

คัดเลือกครูและบุคลากรในการสอนที่มีประสิทธิภาพผานการสอบตามเกณฑที่กำหนด เปนผูมีความรู ความสามารถ ตาม

มาตรฐานครู และจรรยาบรรณความเปนครู ตามท่ีคุรุสภา ไดกำหนดไว และเปนผูมีท่ีมีใบประกอบวิชาชีพครู 

1.4 ดานการบริหารงานทั่วไป การที่ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารทั่วไปของโรงเรียน

อนุบาลกาบเชิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ในระดับมาก เนื่องมาจากโรงเรียนไดมีการจัด

หนวยงานยอยท่ีมีบุคลากรภายในโรงเรียนแบงทำหนาท่ีรับผิดชอบดูแลงานท่ัวไป ท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของผุสดี แสงหลอ (2555 : 64 - 65) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของโรงเรียนสวนปา
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อุปถัมภ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ดานการบริหารงานท่ัวไปโดยรวมอยูใน

ระดับมาก ขอท่ีแสดงถึงความพึงพอใจ 1 ใน 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนสนับสนุนกิจกรรมของ

โรงเรียน มีการแจงขาวความเคลื่อนไหวตาง ๆ ใหผูปกครองทราบ และสอดคลองกับงานวิจัยของ นงลักษณ กลมเกลี้ยง 

(2554 : 63 - 64) ไดศึกษาความพึงพอใจ ของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 

(ธรรมรัตนศึกษา ประชาอุทิศ) จังหวัดจันทบุรีพบวาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาของ โรงเรียน

วัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตนศึกษาประชาอุทิศ) จังหวัดจันทบุรี ในการบริหารท่ัวไป โดยรวมอยูในระดับมาก จึงสรุปไดวา 

การบริหารงานท่ัวไปเปนงานท่ีมีหลายกิจกรรมท่ีตอง รับผิดชอบ และงานแตละดานมีความสำคัญเทากันท้ังหมด เปนงานท่ี

เก่ียวของกับผูปกครอง ท้ังทางตรงและทางออมไมสามารถกำหนดไดวาสิ่งไหนเปนสิ่งท่ีตองทำกอน นอกจากน้ียังสอดคลอง

กับงานวิจัยของวรายุทธ แกวประทุม (2556  3 - 4) ไดศึกษาความพึงพอใจ ของผู ปกครองนักเรียนที่มีตอการ

บริหารงานของโรงเรียนบานหินแร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ดานการ

บริหารงานท่ัวไป โดยรวมและรายดานอยูในระดับ มาก ท้ังน้ีเน่ืองมาจากโรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานท่ีของโรงเรยีนให

เกิดประโยชนตอการเรียนของนักเรียน มีความปลอดภัยของนักเรียนภายในบริเวณโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน รวมคิดรวมทำ รวมประเมินแผนปฏิบัติราชการและทางโรงเรียนไดใหความสำคัญกับการจัดสภาพแวดลอมท่ี

เอ้ือตอการเรียนรู ตอการพัฒนาการของเด็ก มีการจัดสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น และแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

นอกจากงานท่ีเกิดจากดานวิชาการ งานดานงบประมาณ งานดานบุคคล ทำใหโรงเรียนมีหนวยงานท่ีจะสามารถ

จัดการ และดูแลงานตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน รวมกับผูปกครองของนักเรียน และคนในชุมชนไดเปนอยางดี จึงทำให

เกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางโรงเรียน กับชุมชน  

2. ระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามเพศ พบวา ผูปกครองที่เปนเพศชาย และเพศหญิง มีระดับ

ความพึงพอใจอยูในระดับมากเหมือนกัน เนื่องจากวาผูปกครองท้ังสองเพศมีระดับความสัมพันธตาง ๆ กับทางโรงเรียน

เทากันทุกดาน เชน การเขารวมกิจกรรมในงานทอดกฐิน งานวันสงกานต งานแหเทียนเขาพรรษา งานวันเด็ก เปนตน 

สงผลใหความพึงพอใจที่เกิดขึ้นในระดับมากเทากัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสริมศักดิ์ แกวมหากาฬ (2553: 73) ได

ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนนราธิวาส สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษานราธิวาส เขต 1 พบวา ผูปกครองท่ีมีเพศตางกันมีความพึงพอใจ ตอการบริหารงานสถานศึกษาไมแตกตางกัน 

3. ระดับความพึงพอใจของของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามอายุ พบวา ผูปกครองที่อายุ ทั้ง 2 ระดับ ไดแก อายุ 

นอยกวา 40 ป และอายุมากกวา 40 ป มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากเหมือนกัน เน่ืองจากวาผูปกครองท้ัง 2 ระดับ

ของอายุ มีระดับความสัมพันธตาง ๆ กับทางโรงเรียนเทากันทุกดาน เชน การเขารวมกิจกรรมในงานทอดกฐิน งานวัน

สงกรานต งานแหเทียนเขาพรรษา งานวันเด็ก เปนตน สงผลใหความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนในระดับมากเหมือนกัน ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของกรวิวรรณ ศรีพันธุ (2558) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่ผลตอความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอสภาพการเรียน

การสอนของโรงเรียนดนตรียามา า ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูปกครองที่มีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจไม

แตกตางกัน  

4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกดังน้ี 

4.1 จำแนกตามวุฒิการศึกษาของผูปกครองนักเรียน โดยรวมและรายดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ 

ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานท่ัวไปไมแตกตางกัน  

4.2 จำแนกตามอายุของผูปกครองนักเรียน โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัย ป  

1. การบริหารงานวิชาการ ครูมีความสำคัญทีสุ่ดเนื่องจากเปนผูใกลชิดนักเรียนสามารถทราบความตองการและ

ความสามารถของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนใหตอบสนอง ความตองการท่ีแทจริงของนักเรียนได 

2. ผูบริหารโรงเรียนควรใหการสนับสนุนการใชสื่อการเรียนการสอน และสงเสริมใหมีการผลิตสื่อรวมกันระหวาง

นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน เพื่อใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของโรงเรียนเพื่อความสำเร็จและยั่งยืน

ตอไป 

3. ผูบริหารควรพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อใหมีลักษณะเดนเปนเอกลักษณเฉพาะของตนเองใน

การบริหารงานทุกดาน ใหเปนท่ียอมรับไดของสาธารณชน ควรมีการสรางแรงจูงใจในการดำเนินงานรวมกันท้ังครู ผูบริหาร

และผูปกครอง 

 4. ครูควรมีการศึกษาคนควาพัฒนาตนเองใหเปนผูรอบรูและสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ

ไดอยางแทจริง 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครังตอ ป 

1. ควรศึกษาความพึงพอใจของประชากรกลุมอื่น ๆ เชน กลุมครูผูสอน กลุมนักเรียน ที่มีตอการบริหารงานของ

โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เพ่ือจะนำผลมาปรับปรุงพัฒนาการ

จัดการบริหารงานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่จะสงผลใหการบริหารงานใน 4 ดาน ของโรงเรียนใหประสบความสำเร็จมาก

ยิ่งข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 แตใชเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบอื่น เชน แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอ

บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

 การวิจยันี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ครูผูสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 335 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน และใช

วิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอนไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 5 ดาน สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา 

 ผลการวิจัยพบวา (1) ความคิดเห็นของครูผูสอนตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

โดยรวมและรายดานอยู ในระดับมาก เรียงตามลำดับคาเฉลี ่ยมากไปหานอย ไดแก ดานการกำหนดนโยบายและ

วัตถุประสงค ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการประสานงานวิชาการ ดานการอำนวยความสะดวกในงานวิชาการ ดาน

การสงเสริมและสนับสนุนในงานวิชาการ และดานการนิเทศกำกับติดตาม ประเมินและรายงานผล (2) ผลการเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของครูผูสอนตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จำแนกประสบการณในการทำงาน 

และขนาดของโรงเรียน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณในการทำงาน

มากกวา 10 ป มีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากกวาทั้งโดยรวม

และรายดาน 

คำสำคัญ  บทบาทการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษา 

 

 

e o ec ives o  is rese rc  were o (1) e i e e role o  c e ic i is r io  o  sc ool 

administrators according to the opinions of teachers under the office of ratchaburi primary educational service 

re  2  (2) co p re e c ers  opi io s ow r s e role i  c e ic i is r io  o  e sc ool 

i is r ors er e R c ri Pri r  c io l ervice re  ice 2. 
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This study was a survey research. Krejcie  or s le o  r o  ers w s se  or 

determining the sample size and the study sample were selected by using the stratified random sampling 

ec i e. e s ple se  i  is rese rc  co prise  335 e c ers er e R c ri Pri r  

c ional Service Area Office 2. The research instrument was a questionnaire divided into two parts – the 

irs  p r  w s  c ec lis  o  e respo e s  e er l i or io   e seco  p r  w s  5-point rating 

sc le o  e c ers  opi io s ow r s e role in academic administration of the school administrators in 5 

aspects. e s is ics se  or l i  e collec e   i cl e  perce e, e , s r  evi io  

and t-test. 

e rese rc  res l s reve le   (1) ccor i  o e e c ers  opi io s, the role of academic 

administration of school administrators according to the opinions of teachers under the office of ratchaburi 

primary educational service area 2 was performed at high level in whole and in part. The mean scores listed 

in order from highes  o lowes  i cl e  e er i i  polic   o ec ives o  c e ic i is r io , 

pro o i  coor i io  wi  e s i volve  i  c e ic i is r io , provi i  cili ies or c e ic 

irs, pro o i   s ppor i  c e ic irs  s pervisi , o i ori , ev l i   repor i  e 

res l s o  ev l i  e per or ce o  c e ic i is r io   (2) e co p riso  res l s s owe  , 

s cl ssi ie   e er, e c io l level  wor  e perie ce, e e c ers  opi io s ow r s e sc ool 

i is r ors  role i  c e ic i is r io  were si i ic l  i ere   e .05 level. e le e c ers, 

e e c ers w ose e c io l levels were i er  er r e level  ose vi  e rs o  wor  

e perie ce ore  10 e rs posi ivel  e presse  eir opi io s ow r s e sc ool i is r ors  role i  

academic administration at higher level than the teachers in other groups did in whole and in part.  

 Role i  c e ic i is r io , c ool i is r or 

 

บทนำ 

 สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกตางจากในอดีตมาก มีการเคลื่อนยายผูคน สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากร

ตางๆ จากทั่วทุกมุมโลกอยางรวดเร็วและสะดวก มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองระหวาง

ภูมิภาค ประเทศ สังคมและชุมชน มีความซับซอนและเปลี่ยนแปลงของความรูและขอมูลขาวสารตลอดเวลาอยางเปน

พลวัต ผูเรียนสามารถนำความรูทั้งวิชาการและคุณธรรมไปใชในการดำรงชีวิตถือเปาหมายสำคัญของผูเรียน การจัดการ

เรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะตาง ๆ ใหทันกับทุกยุคทุกสมัยจึงเปนกระบวนการท่ีสำคัญท่ีผูมีสวนเก่ียวของจะตองตระหนัก

อยูเสมอ 

  การจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาออก เปน 4 ดาน  

ประกอบดวย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป  

ในภารกิจของสถานศึกษาทั้ง 4 ดานนี้ การบริหารวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาทุกระดับ สวนการบริหารงาน 

ดานอื่น ๆ นั้น เปนเพียงปจจัยสงเสริมสนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพเทานั้น พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหงานวิชาการเปนงานหลักหรือภารกิจ

หลักของสถานศึกษา และมุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการในสถานศึกษาใหมากที่สุดดวยเจตนารมณที่จะให

สถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน 

และการมีสวนรวมจากผูมสีวนไดสวนเก่ียวของทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบรหิาร
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จัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดและประเมินผล รวมท้ังปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546  35) การจัดศึกษาและ

การเรียนรูควรมีเปาหมายสำคัญในการพัฒนาคนในฐานะพลเมืองใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา 

ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอยางสมดุล มีทักษะจำเปนและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืน

อยางมีความสุข มีภาวะผูนำการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางเสริมแรงบันดาลใจ

ใหมีชีวิตอยูอยางมีความหมาย การเรียนรูเพ่ือบมเพาะความคิดสรางสรรค ความสามารถในการรังสรรคสิ่งใหมๆ การเรียนรู

เพื่อปลูกฝงจิตสาธารณะ ยึดประโยชนสวนรวม และการเรียนรูเพื่อการนำไปปฏิบัติ มุงสรางการทำงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได และดำเนินชีวิตอยางมีความสุข ทั้งนี้ หลักสูตรและวิธีการจัดการศึกษาและการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ควรจัดใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง มิใชการจดจำเน้ือหาวิชา เนนการเรียนรูท่ี

เกิดจากความตองการของผูเรียนอยางแทจริงและลงมือปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสบการณตรงและตอยอดความรูนั้นไดดวย

ตนเอง ผูสอนตองสามารถสรางและออกแบบสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่มีบรรยากาศเกื้อหนุนและเอื้อตอการเรียนรู

อยางมีเปาหมาย การเช่ือมโยงความรูหรือแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชนและสังคมโดยรวม จัดการเรียนรูผานบริบทความเปน

จริง และการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือ และแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  

ดังนั้นการบริหารงานวิชาการเปนภารกิจหลักของผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด

นชัด หากผูบริหารสามารถบริหารไดอยางมีประสทิธิภาพ ดังน้ันจึงถือไดวาการบริหารงานวิชาการเปนหัวใจ เปนสวนสําคัญ

ที่สุดในสถานศึกษา ผูบริหารตองใสใจ และตระหนักในภารกิจ รูจักปรับปรุงตนเอง รูและเขาใจงานวิชาการอยางถองแท 

รวมทั้งพัฒนางานวิชาการใหกาว หนาทันตอการจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน นอกจากนี้ยังไดรับความไววางใจ การยอมรบั

นับถือจากชุมชน สังคม อันจะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจตอความสําเร็จ และในการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารจะตอง

คํานึงถึงคุณภาพผูเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลักของการจัดการศึกษา และตองคํานึงถึงบุคลากร ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญใน

กระบวนการบริหารโดยใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหารใหการสงเสริมสนับสนุนและดูแลเอาใจใสดวยความยุติธรรมเสมอ

ภาค 

ปจจุบันการจัดการศึกษาทุกระดับประสบปญหาสาํคัญคือผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คอนขางต่ำ หลักสูตร

มีสาระเนื้อหาแนนเกินไป และใชเหมือนกันหมดโดยไมคํานึงถึงสภาพบริบทของสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอนยัง

ยึดหลักการถายทอดความรูจากผูสอนสูผูเรียน เนนการทองจํามากกวาการฝกใหผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห การแก 

ปญหาจากสถานการณหรือประสบการณจริง หนังสือเรียนเปนเพียงแบบฝกหัดที่มีคําตอบเพียงคําตอบเดียวแทนที่จะ 

เปนคําถาม แบบปลายเปด ครูผูสอนยังยึดติดกับวัฒนธรรมการสอนแบบเดิม ๆ ท้ังท่ีหลักสูตรปจจุบันเนนการคิด วิเคราะห 

แตวิธีการสอนยังไมทำใหผูเรียนมีทักษะดังกลาวผูบริหารสถานศึกษาบางคนยังไมไดรับ การอบรมใหปฏิบัติหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพ ขาดความรูความเขาใจในการบริหารงาน ทําใหขาดทักษะในการบริหารและการจัดการดานการศึกษา 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553  10) 

จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-N ) ซึ ่งเปนเครื ่องชี้วัดวาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร สงผลใหคุณภาพผูเรียนลด และยัง

มี ปญหาอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง ซึ่งนาจะมีผลกระทบตอคุณภาพ ของผลผลิตได ปญหา

เหลานี้ ถาผูบริหารสถานศึกษาไดดำเนินการแกไขยอมจะทำใหคุณภาพทางการศึกษา ดีขึ้น นอกจากนี้จากการรายงานผล

การวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีมีผล ตอการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุร ีเขต 2 (แผน

กลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2) พบวาสถานศึกษาสวนใหญมุงเนนรับการประเมินมากกวา

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้งผูบังคับบัญชา ไมไดสะทอนขอดอยของผู

ใตบังคับบัญชา การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขาดการมีสวนรวมของ
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บุคลากรในระดับผูปฏิบัติ และยังไมใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนกลยุทธสูการปฏิบัติจริงและที่สําคัญสถานศึกษาขาด

การประสานงานและการบริหารจัดการระหวางกลุมในดานวิชาการ  

ดวยเหตุผลดังกลาวทำใหการจัดการศึกษาที ่ด ีและมีคุณภาพนั ้น บทบาทสำคัญยิ ่งในการบริหารจัดการ

สถานศึกษามิใชเพียงแตครูผูสอนเทาน้ันท่ีจะสามารถพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหดีข้ึนไดอยูท่ีผูบริหารดวยดังน้ัน ผูวิจัยจึงมี

ความสนใจศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเหน็ของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อนําผลการวิจัย มาเปนแนวทาง สําหรับผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบ

การบริหารงานวิชาการ ใหมีประสิทธิภาพ สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคุณภาพของผูเรียน ตามลําดับ นอกจากน้ี

งานวิจัยยังเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลในการแกไขปญหา และการ

กําหนดนโยบายตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู สอนตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผูสอนโดยจําแนกตามประสบการณในการ

ทํางานและขนาดโรงเรียน 

 

กรอบแนวคิด นการศึกษา 

การวิจัยครั ้งนี ้ เปนการศึกษาความคิดเห็นของครูผู สอนตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ตามกรอบการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา จำนวน 5 ดาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 33-38) มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี 

ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ ประสบการณการทำงาน ขนาดของสถานศึกษา 

ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูผูสอนตอบทบาทการบริหารงานวิชาการใน 5 ดาน 

1. ดานการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคกาบริหารงานวิชาการ 

2. ดานการประสานงานวิชาการ 

3. ดานการอํานวยความสะดวกในงานวิชาการ 

4. ดานการสงเสริมและสนับสนุนในงานวิชาการ 

5. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัย บทบาทการบรหิารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคร ูสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

 

ประ ากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนที่ปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรีเขต 2 ปการศกึษา 2563 จํานวน 2,438 คน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ปการศึกษา 2563)  
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  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี ้ คือ ครูผู สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ปการศึกษา 2563 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางเคร็จซีและมอรแกน Krejcie & 

Morgan (1 70  607 - 610) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 335 คน จากนั้นสุมแบบแบงชั้น ( r i ie  R o  pli ) 

ตามขนาดโรงเรียน โดยใชวิธีการเทียบสัดสวนครูผูสอนในแตละโรงเรียนแลวจึงสุมกลุมตัวอยางแตละโรงเรียน โดยวิธีสุม 

อยางงาย (Simple Random pli ) 

 

เคร่ืองมือท่ี  นการเกบรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควานครั้งน้ี แบงเปน 2 ตอน 

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประสบการณในการทํางาน และ 

ขนาดโรงเรียน 

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ที่มีตอบทบาทการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน ประกอบดวย ดังน้ี 

    1. ดานการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคการบริหารงานวิชาการ  

    2. ดานการประสานงานการบริหารงานวิชาการ   

    3. ดานการอํานวยความสะดวกในงานวิชาการ   

    4. ดานการสงเสริมและสนับสนุนในงานวิชาการ  

    5. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการประเมินงานวิชาการ 

  ลักษณะแบบสอบถามในตอนที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (R i  c le) โดยกําหนดตัวเลือกไว 5 

ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยมีเกณฑใหน้ำหนัก คะแนนตามแนวทางการสรางเครื่องมือของ

ลิเคอรท ( i er ) ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545  73) 

  5 หมายถึง มีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามากท่ีสุด 

  4 หมายถึง มีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามาก 

  3 หมายถึง มีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาปานกลาง 

 2 หมายถึง มีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษานอย 

  1 หมายถึง มีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารนอยท่ีสุด 

 

การสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเครืองมือท่ี  นการวิจัย 

 1. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี  

1.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฏี เอกสาร วิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (R i  c le) 

จากตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทาง ในการกำหนดรูปแบบการสรางเครื่องมือ 

1.2 สรางเครื่องมือสำหรับการวิจัยโดยยึดวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

1.3 นำเครื่องมือไปหาคา IOC จากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย  

1.3.1 นายจตุรงค บุญอาจ ผูอำนวยการโรงเรียนวัดไผสามเกาะ(ปญญาประชาสามัคคี) สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

1.3.2 นางสาวญาณินี สมประดี ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  
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1.3.3 นางสาววรรวิภา สุนันธรรม ผู อำนวยการกลุ มนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา ซึ่งมีคาความเท่ียงตรงอยูระหวาง 0.66 – 1.00 

1.4 นำเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขความเหมาะสมของภาษา และความชัดเจนของขอความและนำไปทดลอง

ใช ( r  o ) เพ่ือหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reli ili ) จำนวน 30 ชุด แลวนำมาหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา ไดคา

ความเช่ือมั่น . 1 

1.5 นําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใช และปรับปรุงแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษา ตรวจสอบความสมบูรณ

อีกครั้งกอนนําไปใชจริง 

 

การเกบรวบรวมขอมูล 

  ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ผูวิจัยทำหนังสือถึงผู บริหารสถานศึกษาและครู รวมทั้งหมดจำนวน 335 คน โดยนำหนังสือไปขอความ

อนุเคราะหและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามดวยตนเอง 

  2. ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคในการวิจัย และประเด็นคำถามในแบบสอบถามแกกลุมตัวอยางในการวิจัย จากน้ัน

นัดหมายรับแบบสอบถามเพ่ือนำไปวิเคราะห 

  3. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณแลวดําเนินการวิเคราะห สรุปผล และอภิปรายผลตาม

ข้ันตอนของการวิจัย 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดประมวลผลขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป

วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดังน้ี 

  1. แบบสอบถาม ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประสบการณในการทํางาน และ 

ขนาดโรงเรียน โดยนำมาแจกแจงความถ่ีหาคารอยละ (Perce e) 

  2. แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( e ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ( r  evi io ) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545  -100) ซึ่งแบงคาชวงคะแนนเปนชวง ๆ โดยมีความหมาย 

ดังน้ี 

  คาเฉลี่ยระดับความคดิเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการ 

   4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคดิเห็นอยูในระดบัมากท่ีสุด 

   3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคดิเห็นอยูในระดบัมาก 

   2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคดิเห็นอยูในระดบัปานกลาง 

   1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคดิเห็นอยูในระดบันอย 

   1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคดิเห็นอยูในระดบันอยท่ีสุด 

  3. วิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จําแนกตามประสบการณในการทํางานและขนาดโรงเรียน 

โดยใชการทดสอบคาที (t- es ) 
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ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

  1. ครูผูสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จากกลุมตัวอยางจำนวน 335 คน 

พบวาสวนใหญอยูโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 175 คน คิดเปนรอยละ 52.24 อยูโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 160 คน คิด

เปนรอยละ 47.76 โดยมีประสบการณในการทำงานนอยกวา 10 ป จำนวน 187 คน คิดเปนรอยละ 55.82 และ

ประสบการณในการทำงาน 10 ป ข้ึนไปจำนวน 148 คนคิดเปนรอยละ 44.18 

 2. บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ในภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีบทบาทการบริหารงานวิชาการสูงสุด คือ ดานการ

กําหนดนโยบายและวัตถุประสงคการบริหารงานวิชาการรองลงมาคือดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการดานการ

ประสานงานวิชาการดานการอำนวยความสะดวกในงานวิชาการ และต่ำสุดคือดานการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล

และรายงานผลการประเมินงานวิชาการ สรุปในแตละดานดังน้ี 

2.1 ดานการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 ลำดับ ไดแก มีการกําหนดนโยบาย เพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีการกําหนดนโยบาย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูและมีการกําหนดนโยบายใน

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.2 ดานการประสานงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงลำดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปนอย 3 ลำดับ ไดแก มีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือศึกษาดูงานแหลงเรียนรูตางๆ มีการประสานงานกับ

หนวยงานตนสังกัดเพื่อจัดอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการประชุมบุคลากรเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการ

เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.3 ดานการอํานวยความสะดวกในงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลำดับ

คาเฉลี ่ยจากมากไปนอย 3 ลำดับ ไดแก ใหความชวยเหลือในการจัดหาระบบเครือขายการวิจัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การใหความชวยเหลือในการจัดหาสถานท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชนให

ความชวยเหลือในการประสานความรวมมือเพื่อพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่นและใหความชวยเหลือในการจัดหา

เอกสารตางๆและเปนท่ีปรึกษาในการจัดทําเครื่องมือนิเทศการศึกษา 

2.4 ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงลำดับ

คาเฉลี่ยมากไปนอย 3 ลำดับ ไดแก มีการเชิญผูนําทางวิชาการดานตางๆมาใหความรูดานวิชาการแกชุมชนสงเสริมและ

สนับสนุนใหครูไดใชและพัฒนาแหลงเรียนรูสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมเกี่ยวกับระบบวัดผลประเมินผลและการ

เทียบโอนผลการเรียนสงเสริมใหครูและบุคลากรเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อมีโอกาสและสนับสนุนงบประมาณใน

การศึกษาดูงานหนวยงานท่ีมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีด ี

2.5 ดานการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการประเมินงานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลำดับคาเฉลี่ยมากไปนอย 3 ลำดับ ไดแก มีการรายงานผลการพัฒนาแหลงเรียนรูมี

การกํากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชนและมีการรายงานผลการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณในการทํางาน พบวา 

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูท่ีสอนอยูโรงเรียนขนาดกลางและครูท่ีมีประสบการณในการทำงาน

มากกวา 10 ป มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากกวาท้ังโดยรวมและรายดาน 
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อภิปรายผล 

  จากผลการวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค ดังน้ี  

 1. ความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ในภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีบทบาทการบริหารงานวิชาการ

สูงสุด คือ ดานการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคการบริหารงานวิชาการรองลงมาคือดานการสงเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการดานการประสานงานวิชาการดานการอำนวยความสะดวกในงานวิชาการ และดานการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

ประเมินผลและรายงานผลการประเมินงานวิชาการ ผูวิจัยขออภิปรายผลในแตละดานดังน้ี  

1.1 ดานการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ี

เน่ืองจากการที่ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีการบริหารงาน

วิชาการที่มีระบบ มีนโยบายที่ชัดเจน และสอดคลองกับนโยบายของรัฐ ซึ่งสงผลใหการบริหารงานวิชาการมีประสิทธภิาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546  35) ไดกําหนดใหงานวิชาการเปนงานหลัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สําเริง แสงทัน 

(2548  61 - 63) ที่ไดศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนชวงชั้นที่ 1 และ 2 ตามทัศนะของครู

วิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 2 พบวาครูวิชาการมีทัศนะตอบทบาทการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารโรงเรียน ชวงช้ันท่ี 1 และ 2 อยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สรรเสริญ โปรงจันทึก 

(2553: 75-77) ซึ่งศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารงานของผูบริหารกับประสิทธิผลของการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีพบวาผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญตอการบรหิารงาน ดานวิชาการอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทการบริหารงานวิชาการ สอดคลองกับ แมคเคลียรี 

และเ นเคลย (สมบูรณ ธุวสินธุ, 253  12 อางอิงจาก c le r   e cle , 1 70) การกําหนดนโยบายที่ตอบคําถาม

วา ผูเรียน คือ ใคร จะสอนอะไรแกผูเรียน บริการทางการศึกษาที่จัดใหมีอะไรบาง เปนงานที่เกี่ยวของกับการกําหนด

ทิศทางและนโยบายทางการศึกษา และการบริหารเปนงานแปลงนโยบายออกมาเปนกิจกรรมของสถานศึกษาซึ่งจะตอง

ทํางานรวมกับครูและเปนงานเทคนิคการจัดทําตารางสอน การมอบหมายงาน การอํานวยการ การนิเทศ การงบประมาณ 

การควบคุมตรวจสอบ เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูมีการประชุมบุคลากรเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามงานและ

นิเทศการศึกษาและมีการประชุมบุคลากรเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ดานการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ย

อยูในลําดับสูงสุด น่ันแสดงวา ครูผูสอนมีความเห็นวาผูบรหิารสถานศึกษามีบทบาทในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค

การบริหารงานวิชาการทั้ง 12 งานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544  ) ที่วา

ผูบริหารตองมีการวางแผน นโยบาย ยุทธศาสตร กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาอยางชัดเจนวาจะ

เปนไปในทิศทางใด เพื่อการจัดงาน จัดคน จัดเงิน จัดวัสดุปกรณไดอยางเหมาะสม และสอดรับกับการปฏิรูปการศึกษา

ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน และสอดคลองกับงานวิจัยของลิขิต เศรษฐบุตร (2551  145-147) พบวา 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาดานการ

กําหนดนโยบายและวัตถุประสงคการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก 

1.2 ดานการประสานงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายและผูมีสวนได

สวนเสียในการบริหารงานวิชาการเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียน เชนรวมกันกำหนดนโยบายในการทำงาน

ท่ีชัดเจนและมีการติดตอผสานงานอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดความรวมมือและความรับผดิชอบตอหนาท่ีสอดคลองกับงานวิจยั

ของลิขิต เศรษฐบุตร (2551  145 - 147) การบริหารงานวิชาการในระดับมากจํานวน 2 ดาน คือ ดานการกําหนดนโยบาย

และวัตถุประสงคการบริหารหลักสูตร และดานการประสานงานการบริหารงานวิชาการ และมีความคิดเห็นตอบทบาท

ผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลางจํานวน 3 ดาน คือ ดานการสงเสริมและสนับสนุนในงาน
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วิชาการ ดานการอํานวยความสะดวกในงานวิชาการ และดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ

ประเมิน สอดคลองกับกุลชญา เท่ียงตรง (2550  34) การบริหารจัดการ กิจกรรมทุกชนิดท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนการสอนใหดีข้ึน ดวยความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายใหความชวยเหลือในการจัดหาสถานท่ีเพ่ือ

อํานวยความสะดวก สอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543  2) การกําหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และ

จุดมุงหมายของการศึกษา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน และใหความชวยเหลอื

ในการจัดหาเอกสาร คูมือ และแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.3 ดานการอํานวยความสะดวกในงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะงานวิชาการเปน

หัวใจสำคัญในสถานศึกษาดังนั้นถางานวิชาการมีการทำงานที่คลองตัวไดรับความสะดวกในทุกๆเรื่องก็จะสงผลใหการ

ดำเนินงานสำเร็จลุลวงดวยดีสอดคลองกับงานวิจัยของปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544  ) การนําเอาเทคนิควิธีและ

กระบวนการบริหารที่เหมาะสมมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา กอใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่วางไว 

สอดคลองกับคราวสก้ี มาติน และวอลเคน (อรุณวรรณ นาคทองดี, 254  31 อางอิงจาก r ews i, r i   l e . 

1 83) บุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญตอการบริหารจัดการสถานศึกษาใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสถานศึกษา

ต องม ีบทบาทการเป นผ ู น ําทางว ิชาการการบร ิหารงานแบบมีส วนร วม ม ีคุณธรรมจร ิยธรรม สอดคลองกับ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546  35) สถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย การสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร มี

มนุษย-สัมพันธท่ีดี สนับสนุนใหครูและบุคลากรนําวัสดุในทองถิ่นหรือวัสดุเหลือใชเพื่อการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา สนับสนุนใหครูศึกษาตอ/อบรม สัมมนา เพ่ือนําความรูมาพัฒนากระบวนการเรียนรู และสงเสริม

และสนับสนุนใหครูไดใชและพัฒนาแหลงเรียนรู สอดคลองกับปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546  33) งานที่มุงเนน การ

พัฒนาสติปญญา ความรูความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เจตคติและคานิยมใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุขใน

การดํารงชีวิต ตลอดจน เปนผูมีคุณคาในสังคม 

1.4 ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากคณะครูมีความรู

ความสามารถและสวนใหญไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และครูใหความสำคัญกับงานวิชาการเปนลำดับแรก สอดคลอง

กับงานวิจัยของสรรเสริญ โปรงจันทึก (2553  75 - 77) ความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารงานของผูบริหารกับ

ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี พบวา ดานบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาให

ความสําคัญการบริหารงานดานวิชาการอยูในระดับมากทุกบทบาทและทุกบทบาทใหความสําคัญดานสงเสริมครูให

พัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคของหลักสูตรดานการจัดใหมีการวัดผประเมินผลการเรียนการสอนตามระเบียบ

วาดวยการวัดผลและดานการมีวิสัยทัศนและกําหนดกลยุทธในการบริหารการศึกษาไดอยางเหมาะสม มีการกํากับ ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผลการ สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก บุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ี

จัดการศึกษา มีการรายงานผลการนิเทศการศึกษา และมีการรายงานผลการแนะแนวการศึกษา สอดคลองกับ โรเบิรต.เ ส.

ฟสเตอร (สันติ บุญภิรมย, 2547  4 อางอิงจาก Robert S. Fiste. 1 57  214) กําหนดปรัชญาและจุดมุงหมายทางการ

ศึกษาของโรงเรียน โดยคํานึงถึงบุคคลในอาชีพตาง ๆ ของ ชุมชนเปนพ้ืนฐาน รวมทั้งการประเมินผลโปรแกรมการศึกษา

อยางตอเน่ือง และกิจกรรมทุกอยางท่ีเก่ียวของกับเรื่องน้ัน ๆ ตลอดจนการวัดผลเพ่ือติดตามการเรียนการสอนใหดําเนินการ

ไปดวยดี สอดคลองกับ ศิริพร ทาทราย (2552  13) การวัดผลประเมินผลดวยซึ่งความหมายของการบริหารงานวิชาการ

หมายถึงการจัดประสบการณทุกชนิดภายในโรงเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพใหนักเรียนมีความ

ประพฤติดีมีลักษณะนิสัยท่ีดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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1.5 ดานการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการประเมินโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ี

เน่ืองจากงานดานการนิเทศกำกับ ติดตามและประเมินผล เปนงานท่ีชวยสะทอนผลการปฎิบัติงานของครูและผูเรียนดังน้ัน

จึงเปนสวนสำคัญอยางหน่ึงในการวัดความสำเร็จในการดำเนินการตาง ๆ และมีการวัดและประเมินผลอยางตอเน่ืองโดยใช

หลักคุณธรรมและการมีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ (2546  13) เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ

โรงเรียนในฐานะที่เปนนิติบุคคลดวยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ

รับผิดชอบ และหลักความคุมคามีการกําหนดนโยบายในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการกําหนดนโยบาย 

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและมีการกําหนดนโยบายการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

สอดคลองกับ ธีระธุณเจริญ, ปราชญากลาผจัญ และสัมมนา รธนิธย (2547  36-3 ) ความสําคัญตอการสงเสริมและ

สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับชุมศักดิ์ อินทรรักษ 

(2546  2) กระบวนการถายทอดความรูไปยังกลุมเปาหมายหรือผูเรียน การจัดสื่อและ เทคโนโลยีการศึกษาการวัดผลและ

ประเมินผล การประกันคุณภาพ รวมถึงการจัดบรรยากาศเพื่อ ประโยชนทางวิชาการสอดคลองกับงานวิจัยของพีระพงษ 

เผาภูไทย (2551) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มุกดาหาร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดบัมาก ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชวงชั้นที่ 3-4 สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหาร 

2. บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณในการทํางานสามารถอภิปรายผลดังน้ี 

2.1 บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวมและทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองจากครูท่ีอยูโรงเรียนขนาดกลาง มีการทำงานมากกวายอมสงผลใหระบบการบริหารดานงาน

วิชาการเกิดประสิทธิผลตอสถานศึกษาและการปฏิบัตงิานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับงานวิจัยของสรรเสริญ โปรงจันทึก (2553) ซึ่งศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามทัศนะของครูเพ่ือเปรียบเทียบทัศนะของครูที ่มีตอการ

บริหารงานวิชาการดังกลาวผลการศึกษาพบวาครูผูสอนท่ีมีขนาดโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

แตกตางกัน 

2.2 บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จําแนกตามประสบการณในการทำงานโดยภาพรวมและทุกดานแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองจากครูท่ีมีประสบการณในการทำงานมากกวายอมมคีวามรูความสามารถในการ

บริหารจัดการเชิงวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่มีระบบตามโครงสรางระบบงานในสถานศึกษา ทั้งนี้ยอมสงผลให

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพตอสถานศึกษาแลวยังสงผลตอเจตคติที่ดีของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา ตอสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ แซนเดอร ( er, 2000, 1203) ไดทำการศึกษา

เรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในรัฐแคลิฟฟอเนียร โดยเมื่อเปรียบเทียบความ

คิดเห็นในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนตามประสบการณในการทำงาน พบวามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากการศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ไดขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ควรมีการวิจัยปจจัย ผลกระทบ ความเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธดานการ 

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานดานอื่น ๆ ของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน

งบประมาณ และการปริหารงานท่ัวไป 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป  

1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงของการบริหารงานวิชาการในยุคปกติใหม New 

Normal 

2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการยุคใหมดวยเทคโนโลยี ศึกษาแนวคิดวิธีการ ทักษะใหมแก

บุคลากร 

3. ควรศึกษาวัฒนธรรมขององคกรการบริหารงานวิชาการตามแนวคิด ทฤษฎีแนวใหมเพื่อนำมาประยุกตใชใหมี

ความทันสมัย สะดวก ประหยัดเวลา และรวดเร็ว 

4. วางนโยบาย สงเสริมการเรียนรู พัฒนา ฝกอบรมบุคลากร สรางองคความรู ความเขาใจ สนับสนุน อบรมการ

ใชสื่อเทคโนโลยี 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศและระดับการศึกษา 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ กลุมตัวอยางครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 

2 จำนวนรวม 210 คน วิธีการดำเนินการวิจัยมี 2 ข้ันตอน ไดแก (1) เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะ

เปนแบบตรวจสอบรายการ จำแนกตามเพศและระดับการศึกษา (2) เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของผูบรหิารสถานศกึษา 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบการปฏิบัติแบงเปน 8 ดาน 

มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) 

ผลการวิจัยพบวา (1) การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานท่ีมีประสิทธิผล

สูงสุด คือ การธำรงรักษาบุคลากร รองลงไปคือดานการวางแผนบุคลากร สวนดานท่ีต่ำสุด คือ ดานการพัฒนาบุคลากรและ

ดานการเตรียมบุคลากร ตามลำดับ (2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา ครูท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลโดยรวมและ

รายดานไมแตกตางกัน และครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ : การบริหารงานบุคคล ผูบริหารสถานศึกษา 

 

 

e o ec ives o  is rese rc  were (1) o s  perso el e e  o  e c io l institution 

i is r ors. er e ice o  R c ri Pri r  c io  ervice re  2 (2) o co p re e perso el 

i is r io  o  e c io l i s i io  i is r ors. er e ice o  R c ri Pri r  c io l 

ervice re  2, cl ssi ie  by gender and educational level. 

is rese rc  is  e plor or  rese rc . e s ple ro p o  e c ers er e R c ri Pri r  

c io l ervice re  ice 2 co sis e  o  210 people. e rese rc  e o  co sis e  o  wo s eps  (1) 

the respondents  s s w s  c ec lis . l ssi ie   e er  e c io l level (2) o cer i  perso el 

e e  o  e c io l i s i io  i is r ors er e o ice o  R c ri Pri r  c io l 
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Service Area 2.  is  pr c ice i , ivi e  i o 8 spec s, is  sc le o  es i io  wi  5 levels o  s is ics 

se  i   l sis, el  perce e, e , s r  evi io .  -test (t- es ). 

e res l s o  e rese rc  s owe   (1) e perso el e e  o  e i is r ors o  e 

educational i s i io s er e ice o  R c ri Pri r  c io l ervice re  2, over ll   

aspects at a high level and when considering each aspect. It was found that the most effective aspect was 

personnel retention. followed by personnel planning The lowest aspect was personnel development and 

perso el prep r io , respec ivel . (2) e res l s o  e co p riso  o  perso el e e  o  

e c io l i s i io  i is r ors er e ice o  R c ri Pri r  c io l ervice re  2, i  

was o   e c ers o  i ere  se es  o i ere  opi io s o  perso el e e  i  e er l 

and in each aspect. And teachers with different educational levels had no different opinions on personnel 

management. 

 Perso el e e , c ool i is r ors 

 

บทนำ 

 การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาเปนภารกิจสำคัญที่มุ งสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือ

ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา สถานศึกษาจึงมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มี

ขวัญกำลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของผูเรียนเปนสำคัญและจำเปนตองจัดทำแผนคัดเลือก สรรหาบรรจุ แตงตั้งบุคลากร โดยการวิเคราะหวางแผนอัตรา

กำลังคนวิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา เปนภารกิจสำคัญที่มุง

สงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อการตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดำเนินดานการบริหารงานบุคคล

ใหเกิดการคลองตัวอิสระภายใตกฎหมายระเบียบเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการพัฒนามีความรู และ ความสามารถมีขวัญกำลังใจไดรับการยกยองเชิดเกียรติมีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาซึ่ง 

จะสงผลตอ กาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสำคัญ (สมเดช สีแดง, 255 , หนา 715) 

 ทรัพยากรบุคคลนั้นนับเปนทรัพยากรที่มีคามากที่สุด ทรัพยากรเหลานี้ถาหากไดรับการศึกษาสูงจะชวยพัฒนา

ประเทศใหเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็วดวยเหตุนี้ทุกชาติจึงมีความพยายามที่ จะจัดการศึกษาที่สูงที่สุด การพัฒนาของ

ประเทศไดดำเนินการไปตามแผนมีการพัฒนามากนักจึงไดกำหนดใหมนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนาหรืออาจกลาวได

วามุงพัฒนาทรัพยากรมนุษย นั่นเองเปาหมายดังกลาวจะสำเร็จลงไดจะตอองอาศัยการศึกษาเปนเครื่องมือ ในการพัฒนา 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่จะเปนการนำทางการศึกษาใหพัฒนาประเทศในระยะปานกลางที ่ตอง

สอดคลองกับวิสัยทัศนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาการศึกษาซึ่งงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยนับวาเปนงานที ่มี

ความสำคัญยิ่งสำหรับองคการยุคปจจุบันการกาวตอไปในอนาคตขององคการใดๆ ลวนตองอาศัยงานดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเปนรากฐานทั้งสิ้น องคการในยุคโลกาภิวัตนไดจัดสรรงบประมาณจำนวนมากไปกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยตามนโยบายการบริหารราชการแผนดินมีนโยบายเพ่ือท่ีจะมุงสรางเสถียรภาพและความมัน่คงในการพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคมและการเมืองของประเทศและประชาชนชาวไทยทุกคนเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรูใหคนไทยไดรับ

โอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิตและมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายไดและนำประเทศ

ไทยรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมโดยยึดหลักการศึกษาสรางชาติและสรางงาน 

 กระทรวงศึกษาธิการไดดำเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยการเลือกสรรเปลี่ยนแปลงและ

เพิ่มเติมแนวทางดำเนินงานให สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุถึงความเปนเลิศทางการศึกษาตามแนวทาง 4 
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ประการ คือ 1) การปฏิรูปการศึกษาในหนวยงาน และสถานศึกษา 2) การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) การ

ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวน การเรียนการสอน 4) การปฏิรูประบบ การบริหารการศึกษาการดำเนินการปฏิรูปการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดใหมีคณะกำกรรมการจะตองรับผิดชอบคือคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ดังกลาวได

กำหนดแผนงานในดำเนินการโดยอาศัยกลไกของคณะบุคคลในการดำเนินการควบคุมกำกับสนับสนุนและสงเสริมมีศูนย

ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานประสานงาน 

 จุดมุงหมายสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาก็เพื่อหวังที่จะใหการจัดการศึกษาเปนหนาที่ของคนไทยทุกคนซึ่งทุก

คนในสังคมไมวาจะเปนภาครัฐ องคกรเอกชนชุมชน ผูบริหารสถานศึกษาครู อาจารย ผูปกครองนักเรียน จะตองรวมมือ

รวมใจกันผลักดันการศึกษาใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนไทยใหมีศักยภาพสูงมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเปนมนุษยท่ี

สมบูรณดวยกระบวนการการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยครู อาจารยและบุคลากรการศึกษาที่มีความรู 

ความสามารถในวิชาชีพใชวิชาการที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเนนการสนับสนุนรวมทั้งการมี

สวนรวมของทุกคน การที่โรงเรียนจะประสบความสำเร็จมากนอยแคไหนจำเปนตองอาศัยบุคลากรทุกฝายทั้งในโรงเรียน

และชุมชนใหการสนับสนนุผูบริหารโรงเรียนจึงเปนบุคคลสำคัญที่จะนำนโยบายสูการปฏิบัติความสำเร็จหรือการลมเหลว

ของการปฏิรูปการศึกษาองคประกอบหนึ่งที่จะตองทำได คือ ความเอาใจใสความกระตือรือรนของผูบริหารโรงเรียนซึ่ง

ความมีคุณธรรมความรูความสามารถความรับผิดชอบของผูบริหารโรงเรียนมีสวนสัมพันธกับพฤติกรรมปฏิบัติงานใน

บทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบยิ่งเปนโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเปนความหวังของชาติดวยแลว ยิ่งเปนความสำคัญทวีคูณ  

 การจัดการองคการที่มีประสิทธิภาพจะตองอาศัยองคประกอบปจจัยทางดานการจัดการทุกประการทรัพยากร

มนุษยจัดไดวาเปนปจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด แมจะมีปจจัยเงินวัสดุและอุปกรณเครื่องมืออยางพรอมเพรียงแลวก็ตาม 

ถาหากขาดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาแลวการดำเนินงานขององคการอาจไมสามารถดำเนินไปไดสำเร็จตามเปาหมายท่ี

กำหนดไว องคการทุกองคการจะประสบผลสำเร็จ และบรรลุจุดหมายปลายทางที่กำหนดไดนั้น การใชทรัพยากรที่มีอยูใน

องคการอยางมีประสิทธิภาพ นับวามีความสำคัญเปนอยางยิ่งในบรรดาทรัพยากร ในองคการน้ันประกอบดวย คน เงิน วัสดุ

อุปกรณ (รวมถึงอาคารสถานที่) และเทคโนโลยีไดรับการกลาวถึงวามีบทบาทสำคัญยิ่ง แตอยางไรก็ตามคนก็ยังคงเปน

ปจจัยสำคัญระดับแนวหนา นำความสำเร็จมาสูองคการทุกองคการ (อำนวย แสงสวาง, 2552, หนา 15) 

 จะเห็นไดวาจุดมงหมายที่สำคัญในการบริหารงานบุคลากรของการศึกษา การดำเนินงานของกลุมบุคคล ซึ่งอาจ

เปนการดำเนินงานของผูบริหารรวมกับครูหรอืบุคคลากรในโรงเรียน อธิการบดีหรือผูบริหารรวมกับอาจารยในมหาวิทยาลยั 

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการรวมกับอธิบดีกรมตาง ๆ และครูอาจารยในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ละกลุมบุคคลเหลาน้ีตาง

รวมมือกันพัฒนาคนใหมีคุณภาพทั้งสิ้น การจะพัฒนาคนใหมีคุณภาพไดนั้น จะตองมีการดำเนินการในการเรียนการสอน 

การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคารสถานที่และพัสดุครุภัณฑ การสรรหาบุคคลมาทำการสอนในสถาบันการศึกษา 

การปกครองนักเรียนเพื่อใหนักเรียนเปนคนดีมีวินัย และอื่น ๆ ซึ่งการดำเนินงานเหลานี้เรียกวา “ภาระกิทางการบริหาร

การศึกษา” หรือ “ งานบริหารการศึกษา” น่ันเอง โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาผูเรียน 

 ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาเพื่อใหเกิดศักยภาพภายในโรงเรียนและเปนการ

พัฒนาการศึกษาใหสูไทยยุค 4.0 ของการบริหารการจัดการทางการศึกษาของประเทศไทย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษา การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 

2 จำแนกตามเพศและระดับการศึกษา 

 

กรอบแนวคิด นการศึกษา 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู วิจัยใชการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดกำหนดกรอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 8 

ขอ 1.การวางแผนงานบุคคล 2.การเตรียมบุคคล 3.การปฐมนิเทศบุคลากร 4.การพัฒนาบุคลากร 5.การธำรงรักษาบุคลากร 

6.การจัดสวัสดิการ 7.การใหขวัญและกำลังใจ 8.การจัดใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มาเปนกรอบ

แนวคิดดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย  

1. เพศ ชาย หญิง 

2. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สูงกวาปริญญตร ี

ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต ประกอบดวย 8 ดาน 

1. การวางแผนงานบุคคล 

2. การเตรียมบุคลากร 

3. การปฐมนิเทศบุคลากร 

4. การพัฒนาบุคลากร 

5. การธำรงรักษาบุคลากร 

6. การจัดสวัสดิการ 

7. การใหขวัญและกำลังใจ 

8. การจัดใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัย บทบาทการบรหิารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคร ู

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผูวิจยัไดดำเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

 

ประ ากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ครูผูสอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

จำนวน 34 โรงเรียน รวมจำนวนท้ังสิ้น 460 คน  

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ครูผูสอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

จำแนกเปน จำนวน 210 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน และใชวิธีการสุมอยางงาย 

(simple random sampling) 

 

เคร่ืองมือท่ี  นการเกบรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ มีท้ังหมด 2 ตอน 
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  ตอนที่ 1 เกี ่ยวกับสถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ ( eec lis ) 

สอบถามเก่ียวกับ เพศ ระดับการศึกษา 

  ตอนท่ี 2 เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 เก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน แบงเปน 8 ดาน  

  1. การวางแผนงานบุคคล  

  2. การเตรียมบุคลากร   

  3. การปฐมนิเทศบุคลากร   

  4. การพัฒนาบุคลากร  

  5. การธำรงรักษาบุคลากร 

  6. การจัดสวัสดิการ 

  7. การใหขวัญและกำลังใจ 

  8. การจัดใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ลักษณะแบบสอบถามในตอนที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (R i  c le) โดยกําหนดตัวเลือกไว 5 

ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยท่ีสุด ผูศึกษากำหนดคะแนน

ของการตอบดังน้ี 

   5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 

   4 หมายถึง เห็นดวยมาก 

   3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

   2 หมายถึง เห็นดวยนอย 

   1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 

การสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเครืองมือท่ี  นการวิจัย 

 1. การสรางเครื่องมือในการศึกษาผูศึกษาดำเนินการสรางเครื่องมือ เพื่อใชในการเก็บขอมูลวิจัยตามลำดับ

ข้ันตอนดังน้ี  

  1.1 ศึกษาหลักการและทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 นำมากำหนดเปน

กรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือในการศึกษา 

   1.2 กำหนดขอบขายในการสรางเครื่องมือ ใหสอดคลองกับนิยามศัพทตามตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

  1.3 นำขอมูลจากการศึกษามาสรางแบบสอบถามนำเสนอตออาจารยที ่ปร ึกษาและปรับปรุงร าง

แบบสอบถามตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา แลวนำเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรง (Validity) ทั้งเชิง

เนื ้อหา ( o e  V li i ) และเชิงโครงสราง ( o r c  V li i ) ดานการใชภาษา ( or i ) และดานอื ่นๆ ท่ี

ผูเช่ียวชาญเห็นสมควรใหปรับปรุง แกไขโดยผูเช่ียวชาญจำนวน 3 คน โดยคัดเลือกขอคำถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 – 1.00 

  1.4 นำแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไข แลว

นำไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำผลการทดลองมาใชคำนวณหาคาความ

เช่ือมั่น (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิแอลฟา ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ . 2 

  1.5 ปรับปรุงเครื่องมือหลังจากการทดลองแลว ไปจัดทำเปนฉบับสมบูรณ แลวนำไปใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล 
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การเกบรวบรวมขอมูล 

  ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ผูศึกษาขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 

  2. ผูศึกษาประสานงานกับผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

เพ่ือขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บขอมูล 

  3. นำแบบสอบถามไปพบกับกลุมตัวอยาง เพ่ือจัดเก็บขอมูลและรับคืนดวยตนเอง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูศึกษาดำเนินการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 หลังจากไดขอมูลมาครบถวนแลวจัดเรียงลำดับแบบสอบถาม ลงรหัส ตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตอง และ

ประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  

ขอมูลพิจารณาจากคาเฉลี่ยตามเกณฑจุดกลาง (Midpoint) ของชวงคะแนน (Class interval) การแปรผลขอมูล

ใชเกณฑคาเฉลี่ย ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หนา 100) 

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในในระดับปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในในระดับนอย 

   1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 ศึกษาสรุปและเสนอผลการศึกษาดังน้ี 

  1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 50. 5 และสวน

ใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 53.33 

 2. การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกรายดานอยูในระดับมากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการ

ธำรงรักษาบุคลากร รองลงมาดานการวางแผนบุคลากร และดานการพัฒนาบุคลากรมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด 

2.1 ดานการวางแผนบุคลากรอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอทุกรายขออยูในระดับมาก พบวา การ

จัดตั้งโครงสรางสายงานบริหารบุคลากร รองลงมาคือการศึกษาศักยภาพของบุคลากรในปจจุบัน และวางแผนนโยบายรับบุ

คลกรมีคาเฉลี่ยต่ำสุด 

2.2 ดานการเตรียมบุคลากรอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกรายขออยูในระดับมาก การ

วางแผนงานการรับบุคลากรลวงหนา รองลงมา คือ การออกคำสั่งมอบหมายงานแกบุคลากรเปนลายลักษณอักษรและจัด

บุคลากรตรงความรูความสามารถและความถนัด และการสำรวจความสามารถความถนัดของบุคลากรมีคาเฉลี่ยต่ำสุด 

2.3 ดานปฐมนิเทศบุคลากรอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกรายขออยูในระดับมาก การ

ประชุมบุคลากรเพ่ือทราบแผนงานโรงเรียน รองลงมา คือ การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานแจกบุคลากร และการประชุมมีการ

แลกเปลี่ยนความรูกันเสมอมีคาเฉลี่ยต่ำสุด 
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2.4 ดานการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกรายขออยูในระดับมาก การ

สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาตออยางเสมอภาค รองลงมา คือ การจดัประชุมบุคลากรเพ่ือทราบงานโรงเรียน และ

ขอท่ีการนำบุคลากรไปศึกษาดูงานมีคาเฉลี่ยต่ำสุด 

2.5 ดานการธำรงรักษาบุคลากรอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกรายขออยูในระดับมาก 

การเก็บทะเบียนประวัติบุคลากรดวยระบบคอมพิวเตอร รองลงมา คือ การจัดเจาหนาท่ีจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากร 

และขอผูบริหารสถานศึกษาควบคุมกำกับติดตามและนิเทศบุคลากร มีคาเฉลี่ยต่ำสุด 

2.6 ดานการจัดสวัสดิการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอทุกรายขออยูในระดับมาก การจัด

สวัสดิการเชนชวยเหลือบุคลากรเจ็บปวย คลอดบุตร หรือสรางขวัญและกำลังใจ รองลงมา คือ การแสดงความยินดีเน่ืองใน

วาระพิเศษตางๆ เชน วันเกิด วันขึ้นปใหม เปนตน และขอการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบอยางชัดเจนมี

คาเฉลี่ยต่ำสุด 

2.7 ดานการใหขวัญและกำลังใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับ

มากทุกขอโดยขอที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือการจัดเจาหนาที่จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรปรับปรุงการเรียน

การสอน รองลงมา คือ การพิจารณาความคดีความชอบบุคลากรพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏอยางเปนธรรม และขอที่มี

ความคิดเห็นการใหบุคลากรมีสวนรวมในการพิจารณาความดีความชอบมีคาเฉลี่ยต่ำสุด 

2.8 ดานจัดใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ี

มีความคิดเห็นสูงสุดคือการเชิญคณะกรรมการการศึกษามารวม ประเมินสภาพการบริหารงานในโรงเรียน และรองลงไปคือ

การแตงตั้งกรรมการรับเรื่องรองทุกข 

 3. สรุปเปรียบเทียบผลสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา 

3.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ พบวา ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไมแตกตางกัน 

3.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำแนกตามการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ครูที่มีการศึกษาตางกันและมี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลในการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

  การศึกษานี้ทำใหทราบการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีประเด็นหลักสำคัญท่ีนำมาพิจารณา ดังตอไปน้ี  

 1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามของผูบริหารและครูผูสอนใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามจำแนกตาม

เพศ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 50. 5 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา สวนใหญมีวุฒิปริญญาตรี รอยละ 53.33 

ของผูตอบแบบสอบถาม 

 2. การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ภาพรวมรายดานทุกดานอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนี้เพราะ โรงเรียนมีการจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรดวยระบบ

คอมพิวเตอรมีการแตงตั้งคณะกรรมการทำงานของบุคลากรอยางตอเน่ืองและจัดหาเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงานของขาราชการครู และผูอำนวยการสถานศึกษาโดยมีการควบคุม กำกับ ติดตาม และนิเทศบุคลากรอยาง
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ตอเนื่องผูอำนวยการสถานศึกษานิเทศงานอยางมีระบบ ตลอดทั้งไดรับการประเมินผลงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา และใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษาอยางสูงสุดและบรรลเุปาหมายของการปฏริูปการศึกษาใน

ปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมาน รังสิโยกฤษณ (2555: 12) ไดใหความหมายการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ 

วิธีการที่ผูบังคับบัญชาการไดบันทึกและลงความเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติงานของผูอยูในบังคับบัญชาในระยะเวลาที่กำหนดไว

หรือกลาวอีกนัยหนึ่งการที่จะมีประเมินผลการปฏิบัติงานก็คือ วิธีการใชการประเมิน รองลงมาดานการวางแผนบุคลากร

และการใหขวัญและกำลังใจตามลำดับ สวนดานที่ต่ำที่สุด คือดานการพัฒนาบุคลากรเพราะบุคลากรในโรงเรียนไมไดรับ

การอบรมอยางตอเน่ืองและขาดงบประมาณสนับสนุนท่ีจะนำบุคลากรไปทัศนศึกษาดูงานอยางท่ัวถึง อภิปรายในแตละดาน

ดังน้ี 

2.1 ดานการวางแผนงานบุคคล จากการศึกษาพบวาในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก สวนดานท่ีมีความ

คิดเห็นมากที่สุดคือ ดานการวางแผนงานในหนวยงาน นับเปนกระบวนการขั้นแรกของการทำงานบริหารงานของบุคคล 

การดำเนินการขั้นนี้ คือ พยายามที่จะแสวงหาและชักจูงบุคคลที่มีความรูความสามารถใหเขามาทำงานในหนวยงานิ 

รองลงมาคือการศึกษาศักยภาพของบุคคลในปจจุบันและขอที่มีความคิดเห็นต่ำสุดคือ ดานการวางแผนนโยบายรับบุคคล

ดวยเหตุผลท่ีวาสถานศึกษาไมมีการวางแผนดานการรับบุคคลไดดีเทาท่ีควร มุงเนนจัดตั้งโครงสรางสายงานการบริหารงาน

การศึกษาศักยภาพ และความรูความสามารถมากกวาการวางแผนงานของหนวยงานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวรรณา 

รุทธนานุรักษ (2552: 45) ไดทำการศึกษาเรื ่องการบริหารเวลาของผู บริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเด น สังกัด

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา 1) ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน มีการบริหารเวลาเรียงตามลำดับ คือ การ

บริหารเวลาดานวิชาการ รองลงมาคือ การบริหารเวลา ดานงานบุคลากร การบริหารดานอาคารและสถานที่ การบริหาร

เวลาดานงานกิจการนักเรียน การบริหารเวลาดานธุรการและการเงิน การบริหารเวลาดานความสัมพันธกับชุมชน ท้ังน้ีเมื่อ

พิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวาผูบริหารมีการบริหารเวลาอยูในระดับมาก 2) ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน ที่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาแตกตางแตกตางกัน มีการบริหารเวลาภารกิจงานทั้ง 4 ดาน โดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพจิารณา

เปนรายดานพบวา ผูบริหารมีการบริหารเวลาดานงานวิชาการ งานบุคคล งานธุรการการเงิน งานอาคารสถานที่ งาน

ความสัมพันธชุมชนไมแตกตางกัน สวนการบริหารงานงานบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.2 ดานการเตรียมบุคคล มีการบริหารงานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือดานการวางแผน

งานการรบับุคคลลวงหนาซึ่งขอน้ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดดวยเหตุผลคือ มีการจัดการทำแผนอัตรากำลังคนใหเหมาะกับปริมาณงาน

ตามเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนกำหนดการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินของการทดลองปฏิบัติราชการ

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลเพ่ือเขาทำงานในหนวยงานตลอดท้ังท่ีตั้งเปาหมายการรับบุคลากรและบุคลากรเขาทำงาน

ตรงกับความรูความสามารถและความถนัดทำใหเกิดผลดีตอสถานศึกษาซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของบำรุง ดวงโต (2556: 

45) ไดทำการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเมือง และใน

ถ่ินกันดาร ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ผลการศึกษา พบวา 1) ประสิทธิภาพในการ

บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีประสิทธิภาพมากกวา 1 ดาน คือ ดานบริหารงานธุรการการเงิน มี

ประสิทธิภาพปานกลาง จำนวน 5 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานการบริหารงาน

ธุรการ ดานการบริหารอาคารสถานท่ี และดานการบริหารงานความสัมพันธกับชุมชน 2) ประสิทธิภาพการบริหารงานของ

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเมือง และในถิ่นกันดาร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 จำนวน 

4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงานธุรการการเงินและพัสดุ การบริหารอาคาร

สถานท่ี โดยผูบริหารโรงเรียนในเมืองบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงกวาผูบริหารในถ่ินท่ีกันดาร สวนการบริหารงานบุคลากร 

และการบริหารงานความสัมพันธกับชุมชนใหมคีวามแตกตางหัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุเทพ เทงประกิจ (2557: 

71) ไดทำการศึกษาเรื ่องการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
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ประถมศึกษายะลา เขต 2 สรุปไดวา การบริหารงานบุคคลมีความสำคัญตอการบรหิารงานภายในสถานศกึษาเปนอยางมาก 

เนื่องจากเปนการบริหารทรัพยากรมนุษยใหการดำเนินการภายในสถานศึกษาใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยมีเปาหมาย

สำคัญ คือ การไดมาซึ่งบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับความตองการ และบุคคลที่สรรหามีความพอใจในการ

ปฏิบัติงานดวย รับผิดชอบทำงานท่ีไดรับมอบหมายไดสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลองกับเทพรัตน ดาวเรือง 

(2560: 78) ไดทำการศึกษาเรื่องการบริหารงานบุคลของผูบริหารสถานศึกษาในอำเภอยะหา สรุปไดวา การบริหารงาน

บุคคลเปนดำเนินงานเก่ียวกับบุคคลในเรื่องการวางแผนกำลังคน ตองการจัดหาและคัดเลือกคนตามคุณสมบัติท่ี เหมาะสม

กับงานการพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถเฉพาะและทันสมัย การบำรุงขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อใหบุคคลทุมเท

ความรูความสามารถอยางเต็มที่ใหแกหนวยงานโดยกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดขอบขายของการบริหารงานบุคคลได

ดังน้ี การวางแผนอัตรากำลัง และการกำหนดตำแหนง การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานราชการ วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ เปนกระบวนการท่ีเก่ียวพันกันอยางตอเน่ืองเปนระบบ 

2.3 ดานการปฐมนิเทศบุคคล พบวาการบริหารงานอยูในระดับมาก ดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุดและมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือการประชุมบุคลากรเพ่ือทราบแผนงานสถานศึกษา มีความคิดเห็นสูงสุดดวยเหตผุลท่ีวาสถานศึกษามกีาร

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีไดรับการแตงตั้งขาราชการใหมแทนตำแหนงท่ีวางลงเพ่ือคัดเลือก

เปนบุคลากรที่มีคุณภาพเขามาหนวยงานสอดคลองกับงานวิจัยของมนตรี แสนวิเศษ (2555: 41) ไดทำการศึกษาเรื่องการ

ประเมินคุณลักษณะ และพฤติกรรมศึกษากระบวนการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  

ผลการเรียน พบวา 1) ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  แตละตำแหนงประเมินคุณลกัษณะตนเองในดาน

ความเปนผูนำวิชาการ ดานบุคลิกภาพอยูในระดับดี สวนผูใตบังคับบัญชาประเมินผูบริหารออกมาอยูในเกณฑคอนขางดี 2) 

พฤติกรรมการบรหิารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา  ในดานการบริหารทั่วไป งานธุรการ งานวิชาการ งาน

ปกครองนักเร ียน งานบริการ และงานโรงเร ียนกับชุมชน ผู บร ิหารประเมินตนเอง มีการปฏิบัติในระดับมาก สวน

ผู ใตบังคับบัญชาประเมินผู บริหารออกมาอยู ในเกณฑคอนขางมาก 3) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะและพฤติ

กรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  มีความสัมพันธอยางนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ท้ังในภาพรวมท่ีมีผูบริหารประเมินตนเองและผูใตบังคับบัญชาประเมินผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับสีวรรณ ไชยกุล (2562: 60) 

ไดทำการศึกษาเรื่องการบริหารงานบุคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 

3 พบวา การบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา มีการดำเนินงานโดยเนนบุคลากรเปนสำคัญ ถือไดวาบุคลากร

เปน ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการบริหาร การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาเปนการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง การ

วางแผนอัตรากำลังคน การจัดหาและคัดเลือกคนตามคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานการพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถ 

และการบำรุงขวัญกำลังใจในการทำงาน เพ่ือใหการบริหารงานบุคลากรเกิดประสิทธิภาพตอองคกร 

2.4 ดานการพัฒนาบุคลากร พบวามีการบริหารงานอยูในระดับมาก ดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือการสงเสริม

สนับสนุนใหบุคลากรไดมีการศึกษาตออยางเสมอภาคดวยเหตุผลคือโรงเรียนมีการจัดการทำแผนอัตรากำลังคนใหเหมาะกับ

ปริมาณงานตามเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนกำหนดการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินของผลการทดลองปฏิบัติ

ราชการ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลเพื่อเขาทำงานตลอดทั้งตั้งเปาหมายการรับบุคลากรและจัดบุคลากรเขาทำงานตรงกับ

ความรูความสามารถและความถนัดทำใหเกิดผลดีตอโรงเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของ ปารติน (P r i , 200 , p. 45) ได

ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริการงานของอาจารยใหญในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ผลการศึกษาปรากฏ ดังน้ี 

พฤติกรรมการบริหารงานที่ชวยใหอาจารยใหญ ประสบความสำเร็จเรียงตามลำดับ คือความเปนผูนำการสนับสนุนครูและ

นักเรียนใหเจริญกาวหนาสมาชิกในหนวยงานท่ีไมชวยใหประสบความสำเร็จ คือ พฤติกรรมการบริหารงานที่ไมชวยให

ประสบความสำเร็จ คือการขาดเหตุผล ขากความรอบคอบในการปฏิบัติงาน ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง ขาดมนุษยสัมพันธ 

ความเห็นในการปรับปรุงพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนเรียงตามลำดับ ดังนี้ 1) ความเชื่อมั่นในตนเอง 2) 
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มีการตัดสินใจท่ีรวดเร็วถูกตอง 3) มีการพัฒนาตนเองในดานมนุษยสัมพันธ 4) เปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดติดตอ

กับผูบริหารมากยิ่งขึ้น แลวยังสอดคลองกับสมิธ ( i , 2014, p. 45) ไดทำการศึกษาเรื่องคุณลักษณะของครูใหญที ่มี

ประสิทธิภาพและดอยประสิทธิภาพผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมของครูใหญที่ทำงานใหเกิดประสิทธิภาพนั้นเรียง

ตามลำดับ ดังน้ี สรางความสัมพันธระหวางผูบริหารระดับสูงกวา โรงเรียนกับคณะกรรมการวางแผนรวมมืออยางใกลชิดกับ

คณะกรรมการ สรางความเขาใจและการติดตอที่ดี ระหวางบานกับโรงเรียนกระตุนใหครูมีการพัฒนาทั้งดานวิชาชีพ และ

ดานสวนตัว ทำใหเกิดความมั่นคงและความเชื่อมั่นตนเองในบรรยากาศของโรงเรียน มีผูอุปการคุณรวมมือในกิจกรรมท่ี

กอใหเกิดประสิทธิผลและใหความถูกตองยุติธรรม พัฒนาตนเองในดานวิชาการ สรางความสามัคคีและรวมมือกับครู

สงเสริมโรงเรียนของตนทำงานตามโครงการพัฒนาตาง ๆ ของโรงเรียนอยางตอเน่ือง ทำงานอยางมีสัมพันธภาพอันดียิ่งกับ

ชุมชน เปนผูนำทางดานวิชาการ แสดงความสามารถในการสอนและการบริหารโรงเรียนใหประจักษ ทำใหนักเรียนมี

พฤติกรรมที ่ดี มีวินัยและมีความสัมพันธอยางดีกับนักเรียน สวนพฤติกรรมที ่เปนอุปสรรคตอการบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพน้ันเปนพฤติกรรมท่ีตรงขามกับพฤติกรรมเหลาน้ี  

2.5 ดานการธำรงรักษาบุคลากรมีการบริหารงานอยูในระดับมาก ดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ขอที่มี

ความคิดเห็นสูงที่สุด คือ การจัดเก็บทะเบียนประวัติบุคลากรดวยระบบคอมพิวเตอร ดวยเหตุผลที่วาโรงเรียนมีการจัด

ทะเบียนประวัติบุคคลดวยระบบคอมพิวเตอรมีการแตงตั้งคณะกรรมการทำงานของบุคลากรอยางตอเนื่องและจัดหา

เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของขาราชการครู และผูอำนวยการโรงเรียนมีการควบคุมกำกับ

ติดตามและนิเทศบุคลากรอยางตอเนื่องนิเทศงานอยางมีระบบตลอดทั้งไดรับการประเมินผลงานของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน และใหเกิดประโยชนตอโรงเรียนอยางสูงสุดและบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปของ

การศึกษาปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสตอกดิล ( o il, 2014, p. 45) ไดทำการศึกษา เรื่องคูมือของผูนำการ

สำรวจทฤษฎีและการศึกษา ผลการศึกษาพบวา 1) จากผลการศึกษาไมนอยกวา 10 ฉบับพบวาบุคคลที่จะดำรงตำแหนง

เปนผูบริหารจะมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ มากกวาสมาชิกในกลุม คือ รูจักเขาสังคม มีความคิดริเริ่ม มีความเพียรพยายาม 

รูจักวิธีทำงานไดสำเร็จ มีความเช่ือมั่นในตนเอง ตื่นตัวและหยั่งรูในสถานการณ มีความรวมมือ เปนท่ีนิยมของประชาชน มี

ความสามารถในการปรับตัว มีความสามารถในการพูด 2) จากผลการศึกษาไมนอยกวา 15 ฉบับ สรุปวาบุคคลที่ดำรง

ตำแหนงเปนผูบริหาร จะมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี มากกวาสมาชิกของกลุม คือสติปญญา การศึกษาเลาเรียน ความรับผิดชอบ 

สอดคลองกับ อย และคณะ ( o , 2013  45) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการบริหารของผูบริหารกับความ

จงรักภักดีของผู ใตบังคับบัญชา ทำการศึกษาครูโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบวา พฤติ

กรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรยีนมัธยมศึกษาดานกิจสัมพันธและดานมิตรสัมพันธ สามารถใชพยากรณความจงรักภักดี

ของคณะครูไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 แตจากการเปรียบเทียบคาความสัมพันธปรากฏวา พฤติ

กรรมการบริหารดานกิจสัมพันธ ทำนายไดดีกวาดานมิตรสัมพันธ แตในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการศึกษาพบวา 

พฤติกรรมดานมิตรสัมพันธเพียงอยางเดียวท่ีสามารถทำนายความจงรักภักดีของผูใตบังคับบัญชาได 

2.6 ดานการจัดสวัสดิการมีการบริหารงานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ การจัดสวัสดิการ

เชน ชวยเหลือบุคลากรเจ็บปวย คลอดลูกหรือสรางขวัญและกำลังใจดวยเหตุผลที่วา โรงเรียนจะจัดใหมีระบบสวัสดิการ

ชวยเหลือในดานเจ็บปวยคลอดบุตรให มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการจัดสวัสดิการใหขาราชการ

อำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการจะปฏิบัติงานมีสวัสดิการไดรับคำยกยองชมเชยแสดงความยินดีในวาระพิเศษ เชน 

งานวันเกิด วันขึ้นปใหม มีการจัดการประเมินผลอยางเปนระบบและชัดเจนตลอดทั้งใหความรูดานวิชาชีพครูแกบุคลากร

อยางสม่ำเสมอและตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานของบุคคลในหนวยงานซึ่งสอดคลองกับระเบียบของสำนักงาน

คณะกรรมการประถมศกึษาแหงชาติ (2555: 15) ไดระบุความหมายของการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษาวา 

หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการเพิ่มพูนความรูและความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาวา หมายถึง งานท่ี
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เก่ียวของกับการเพิ่มพูนความรูความสามารถของบุคคลขณะปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงคที่สำคัญสองประการ คือเพื่อให

ความรูและความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีไดรับมอบหมายและเพ่ือใหบุคลากรน้ันๆ มีความสามารถในการท่ีจะปฏิบัติได

อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการพัฒนาบุคคลยังเปนการเสริมขวัญและกำลงัใจแกผูปฏิบัตงิานอีกทางหน่ึงดวย เพราะทำ

ใหเราสามารถปฏิบัติงานไดอยางมั่นใจ ปฏิบัติไดสำเร็จรวมทั้งเปนแนวทางสงเสริมความกาวหนาของตนเองไปสูการเลื่อน

ระดับ เลื่อนตำแหนง หรือการเปลี่ยนแปลงหนาที่ใหมไดตอไปรองลงมาคือ การแสดงความยนิดีเนื่องในวาระพิเศษตางๆ 

เชน วันเกิด วันขนปใหมเปนตน จัดกองทุนสวัสดิการกูยืมการใหความรูดานวิชาชีพครูแกบุคลากรอยางสม่ำเสมอ การยก

ยองชมเชยตลอดการใหโล เกียรติบัตร ฯลฯ เมื่อกระทำความดี ตามลำดับสวนขอท่ีมีความคิดเห็นต่ำท่ีสุด คือ การประเมิน

การปฏิบัติงานอยางเปนระบบชัดเจน ดวยเหตุผลที่วาโรงเรียนไมไดประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน

อยางเปนระบบและไมมีความชัดเจนการใหความรูดานวิชาชีพแกบุคลากรที่เกี ่ยวของในการปฏิบัติงานตลอดทั้งไม

สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ไดวางไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มนตรี แสนวิเศษ (2555: 41) ไดทำการศึกษาเรื่องการ

ประเมินคุณลักษณะ และพฤติกรรมศึกษากระบวนการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  

ผลการเรียน พบวา 1) ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  แตละตำแหนงประเมินคุณลักษณะตนเองในดาน

ความเปนผูนำวิชาการ ดานบุคลิกภาพอยูในระดับดี สวนผูใตบังคับบัญชาประเมินผูบริหารออกมาอยูในเกณฑคอนขางดี 2) 

พฤติกรรมการบรหิารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา  ในดานการบริหารทั่วไป งานธุรการ งานวิชาการ งาน

ปกครองนักเร ียน งานบริการ และงานโรงเร ียนกับชุมชน ผู บร ิหารประเมินตนเอง มีการปฏิบัติในระดับมาก สวน

ผู ใตบังคับบัญชาประเมินผู บริหารออกมาอยู ในเกณฑคอนขางมาก 3) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะและพฤติ

กรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  มีความสัมพันธอยางนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ท้ังในภาพรวมท่ีมีผูบริหารประเมินตนเองและผูใตบังคับบัญชาประเมินผูบริหารสอดคลองกับงานวิจัยของสมิธ ( i , 2014  

45) ไดทำการศึกษาเรื่องคุณลักษณะของครูใหญท่ีมีประสิทธิภาพและดอยประสิทธิภาพผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมของ

ครูใหญที่ทำงานใหเกิดประสิทธิภาพนั้นเรียงตามลำดับ ดังนี้ สรางความสัมพันธระหวางผูบริหารระดับสูงกวา โรงเรียนกับ

คณะกรรมการวางแผนรวมมืออยางใกลชิดกบัคณะกรรมการ สรางความเขาใจและการติดตอที่ดี ระหวางบานกับโรงเรียน

กระตุนใหครูมีการพัฒนาทั้งดานวิชาชีพ และดานสวนตัว ทำใหเกิดความมั่นคงและความเชื่อมั่นตนเองในบรรยากาศของ

โรงเรียน มีผูอุปการคุณรวมมือในกิจกรรมท่ีกอใหเกิดประสิทธิผลและใหความถูกตองยุติธรรม พัฒนาตนเองในดานวิชาการ 

สรางความสามัคคีและรวมมือกับครูสงเสริมโรงเรียนของตนทำงานตามโครงการพัฒนาตาง ๆ ของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

ทำงานอยางมีสัมพันธภาพอันดียิ่งกับชุมชน เปนผูนำทางดานวิชาการ แสดงความสามารถในการสอนและการบริหาร

โรงเรียนใหประจักษ ทำใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี มีวินัยและมีความสัมพันธอยางดีกับนักเรียน สวนพฤติกรรมที่เปน

อุปสรรคตอการบรหิารงานท่ีมีประสิทธิภาพน้ันเปนพฤติกรรมท่ีตรงขามกับพฤติกรรมเหลาน้ี 

2.7 ดานใหขวัญและกำลังใจ มีการประเมินและมีการบริหารงานอยูในระดับมากดานท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด

คือ การจัดสวัสดิการเชน ชวยเหลือบุคลากรเจ็บปวย คลอดลูก หรือสรางขวัญและกำลังใจ ดวยเห็นผล คือ โรงเรียนมกีาร

ประเมินผลการปฏิบัติการอยางสม่ำเสมอและผลการประเมินการปฏิบัติงานความดีความชอบในการปฏิบัติหนาท่ีทำใหเกิด

ความเปนธรรมและไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเหมาะสมอยางยุติธรรมและมีเหตุผลมีระบบระเบียบที่เปนแบบแผนจัด

ใหกับบุคลากรในหนวยงานโดยเสมอภาคตลอดทั้งพิจารณาวาบุคคลใดสมควรไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ 

การพิจารณาความดีความชอบเปนไปอยางบริสุทธ์ิยุติธรรมเสริมสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานของขาราชการครูและ

บุคลากรในโรงเรียนและยังสงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปารติน (P r i , 200 : 

45) ไดทำการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการบริการงานของอาจารยใหญในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ผลการศึกษาปรากฏ 

ดังน้ี พฤติกรรมการบริหารงานท่ีชวยใหอาจารยใหญ ประสบความสำเร็จเรียงตามลำดับ คือความเปนผูนำการสนับสนุนครู

และนักเรียนใหเจริญกาวหนาสมาชิกในหนวยงานท่ีไมชวยใหประสบความสำเร็จ คือ พฤติกรรมการบริหารงานท่ีไมชวยให
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ประสบความสำเร็จ คือการขาดเหตุผล ขากความรอบคอบในการปฏิบัติงาน ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง ขาดมนุษยสัมพันธ 

ความเห็นในการปรับปรุงพฤตกิรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนเรียงตามลำดับ ดังนี้ 1) ความเชื่อมั่นในตนเอง 2) 

มีการตัดสินใจท่ีรวดเร็วถูกตอง 3) มีการพัฒนาตนเองในดานมนุษยสัมพันธ 4) เปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดติดตอ

กับผูบริหารมากยิ่งขึ้นสอดคลองกับสีวรรณ ไชยกุล (2562: 60) ไดทำการศึกษาเรื่องการบริหารงานบุคลของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 พบวา การบริหารงานบุคลากรของผูบริหาร

สถานศึกษา มีการดำเนินงานโดยเนนบุคลากรเปนสำคัญ ถือไดวาบุคลากรเปน ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการบริหาร การ

บริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาเปนการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง การวางแผนอัตรากำลังคน การจัดหาและคัดเลือกคน

ตามคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานการพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถ และการบำรุงขวัญกำลังใจในการทำงาน เพื่อให

การบริหารงานบุคลากรเกิดประสิทธิภาพตอองคกร 

2.8 ดานการจัดใหบุคคลปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพและมีการบริหารงานอยูในโรงเรียน ระดับมาก ดาน

ที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ การเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมารวมดวยเหตุผลที่วา โรงเรียนมีการประเมิน

สภาพการบริหารงานในโรงเรียนโดยการแตงตั้งคณะกรรมการรับเรื่องรองทุกขของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกและกำลังใจใหกับขาราชการครู เอื้อประโยชนมีความยุติธรรมในการปฏิบัติราชการ

เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับขาราชการครู ใหมีความสุขในการปฏิบัติราชการและเชิญคณะกรรมการ

สถานศึกษามารวมประเมินสภาพการบริหารงานสถานศึกษาอยางมีระบบและตอเนื่อง ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ขาราชการในหนวยงานทำใหบุคลากรในหนวยงานรับรูการปฏิบัติงานของตนเอง มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานดวยความ

ขยันขันแข็ง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีความกระตือรือรนเพื่อทำงานใหบรรลุวัตถุประสงค

ขององคการซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของแมกนูสัน ( so , 2011  45) ไดทำการศึกษาเรื่องคุณลักษณะของผูบริหาร

โรงเรียน ทีประสบความสำเร็จในการบริหารงานธุรการโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะทางดานสวนตัวและ

วิชาชีพของผูบริหารมีดังนี้ คุณลักษณะสวนตัวไดแกมีความยุติธรรม มีความซื่อสัตยอารมณมั่นคง มีความรู มีความเปน

กันเอง มีอารมณขัน เปดเผยเขาใจงาย มีความเยือกเย็นเห็นอกเห็นใจผูอื่น คุณลักษณะดานวิชาชีพ ไดแก มีความสามาร

ติดตอกับผูอ่ืนได มีความรูในวิชาการบริหารดี มีความสามารถในการท่ีจะตัดสินใจ มีความอดทนตอการรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืน มีการวางแผนงานและการจัดหนวยงานท่ีดี มีความสนใจตอผูรวมงาน รูจักใชอำนาจอยางเหมาะสมซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ อย และคณะ ( o , 2013  45) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการบริหารของผูบริหารกับความ

จงรักภักดีของผู ใตบังคับบัญชา ทำการศึกษาครูโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบวา พฤติ

กรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรยีนมัธยมศึกษาดานกิจสัมพันธและดานมิตรสัมพันธ สามารถใชพยากรณความจงรักภักดี

ของคณะครูไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 แตจากการเปรียบเทียบคาความสัมพันธปรากฏวา พฤติ

กรรมการบริหารดานกิจสัมพันธ ทำนายไดดีกวาดานมิตรสัมพันธ แตในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการศึกษาพบวา 

พฤติกรรมดานมิตรสัมพันธเพียงอยางเดียวที่สามารถทำนายความจงรักภักดีของผูใตบังคับบัญชาไดซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของสมิธ ( i , 2014  45) ไดทำการศึกษาเรื่องคุณลักษณะของครูใหญที่มีประสิทธิภาพและดอยประสิทธิภาพ

ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมของครูใหญท่ีทำงานใหเกิดประสิทธิภาพน้ันเรียงตามลำดับ ดังน้ี สรางความสัมพันธระหวาง

ผูบริหารระดับสูงกวา โรงเรียนกับคณะกรรมการวางแผนรวมมืออยางใกลชิดกับคณะกรรมการ สรางความเขาใจและการ

ติดตอท่ีดี ระหวางบานกับโรงเรียนกระตุนใหครมูีการพัฒนาท้ังดานวิชาชีพ และดานสวนตัว ทำใหเกิดความมั่นคงและความ

เชื่อมั่นตนเองในบรรยากาศของโรงเรียน มีผูอุปการคุณรวมมือในกิจกรรมที่กอใหเกิดประสิทธิผลและใหความถูกตอง

ยุติธรรม พัฒนาตนเองในดานวิชาการ สรางความสามัคคีและรวมมือกับครูสงเสริมโรงเรียนของตนทำงานตามโครงการ

พัฒนาตาง ๆ ของโรงเรียนอยางตอเนื่อง ทำงานอยางมีสัมพันธภาพอันดียิ่งกับชุมชน เปนผูนำทางดานวิชาการ แสดง

ความสามารถในการสอนและการบริหารโรงเรียนใหประจักษ ทำใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดี มีวินัยและมีความสัมพันธอยาง
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ดีกับนักเรียน สวนพฤติกรรมที่เปนอุปสรรคตอการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพนั้นเปนพฤติกรรมที่ตรงขามกับพฤติกรรม

เหลาน้ี 

3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำแนกตามการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ครูที่มีการศึกษาตางกันและมี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลในการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประกอบดวย ดังน้ี 

3.1 เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศชาย พบวา ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอ

การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไมแตกตาง

กันสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวรรณา รุทธนานุรักษ (2552: 45) ไดทำการศึกษาเรื ่องการบริหารเวลาของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาดีเดน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา 1) ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน มีการ

บริหารเวลาเรียงตามลำดับ คือ การบริหารเวลาดานวิชาการ รองลงมาคือ การบริหารเวลา ดานงานบุคลากร การบริหาร

ดานอาคารและสถานที่ การบริหารเวลาดานงานกิจการนักเรียน การบริหารเวลาดานธุรการและการเงิน การบริหารเวลา

ดานความสัมพันธกับชุมชน ท้ังน้ีเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวาผูบรหิารมกีารบรหิารเวลาอยูในระดับมาก 2) ผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาดีเดน ท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาแตกตางแตกตางกัน มีการบริหารเวลาภารกิจงานท้ัง 4 ดาน โดยรวม

ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูบริหารมีการบริหารเวลาดานงานวิชาการ งานบุคคล งานธุรการ

การเงิน งานอาคารสถานที่ งานความสัมพันธชุมชนไมแตกตางกัน สวนการบริหารงานงานบุคคลแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ สุเทพ เทงประกิจ (2557: 71) ไดทำการศึกษาเรื ่องการ

บริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 สรุปไดวา 

การบริหารงานบุคคลมีความสำคัญตอการบริหารงานภายในสถานศึกษาเปนอยางมาก เน่ืองจากเปนการบริหารทรัพยากร

มนุษยใหการดำเนินการภายในสถานศึกษาใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยมีเปาหมายสำคัญ คือ การไดมาซึ่งบุคคลที่มี

ความรูความสามารถเหมาะสมกับความตองการ และบุคคลท่ีสรรหามีความพอใจในการปฏิบัติงานดวย รับผิดชอบทำงานท่ี

ไดรับมอบหมายไดสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.2 เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำแนกตามระดับการศึกษา ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำแนกตามการศึกษาระดับปริญญาตร ีและสูงกวาปริญญา

ตรี ครูที่มีการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลในการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของบำรุง ดวงโต (2556: 45) 

ไดทำการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเมือง และในถ่ิน

กันดาร ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ผลการศึกษา พบวา 1) ประสิทธิภาพในการ

บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีประสิทธิภาพมากกวา 1 ดาน คือ ดานบริหารงานธุรการการเงิน มี

ประสิทธิภาพปานกลาง จำนวน 5 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานการบริหารงาน

ธุรการ ดานการบริหารอาคารสถานท่ี และดานการบริหารงานความสัมพันธกับชุมชน 2) ประสิทธิภาพการบริหารงานของ

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเมือง และในถิ่นกันดาร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 

4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงานธุรการการเงินและพัสดุ การบริหารอาคาร

สถานท่ี โดยผูบริหารโรงเรียนในเมืองบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงกวาผูบริหารในถ่ินท่ีกันดาร สวนการบริหารงานบุคลากร 
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และการบริหารงานความสัมพันธกับชุมชนใหมีความแตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัยของมนตร ีแสนวิเศษ (2555: 41) ได

ทำการศึกษาเรื่องการประเมินคุณลักษณะ และพฤติกรรมศึกษากระบวนการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดกรมสามัญศึกษา  ผลการเรียน พบวา 1) ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  แตละตำแหนงประเมิน

คุณลักษณะตนเองในดานความเปนผูนำวิชาการ ดานบุคลิกภาพอยูในระดับดี สวนผูใตบังคับบัญชาประเมินผูบริหารออกมาอยู

ในเกณฑคอนขางดี 2) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา  ในดานการบริหารทั่วไป งาน

ธุรการ งานวิชาการ งานปกครองนักเรียน งานบริการ และงานโรงเรียนกับชุมชน ผูบริหารประเมินตนเอง มีการปฏิบัติในระดับ

มาก สวนผูใตบังคับบัญชาประเมินผูบริหารออกมาอยูในเกณฑคอนขางมาก 3) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะและพฤติ

กรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  มีความสัมพันธอยางนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ท้ังในภาพรวมท่ีมีผูบริหารประเมินตนเองและผูใตบังคับบัญชาประเมินผูบริหาร 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 ครั้งน้ี ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังน้ี 

 1. ควรมีการสงเสริมเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและความสามารถอยางตอเน่ืองตอไป 

 2. ควรมีการสำรวจความสามารถตามถนัดของบุคลากรเพื่อเปนการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคคลที่ดำรง

ตำแหนงในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพ 

 3. ควรสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาและนำไปศึกษาดูงานอยางทั่วถึงชวยพัฒนาทักษะอันจำเปน

สำหรับการทำงานของบุคคลสงเสริมใหบุคคลพัฒนาความสามารถของตนเองมากยิ่งข้ึน 

 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป  

 1. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนเพ่ือปรับปรุงความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคล 

 2. ควรมีการศึกษาขวัญและกำลังใจของครูในโรงเรียนเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเปนประโยชนตอการเรียน

การสอนในสถานศึกษา 

 3. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานของบุคคลในโรงเรียนใหมีความมั่นคงในตำแหนงของบุคคล

ควบคุมการทำงานของบุคลากร 
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ความคิดเหนของครูท่ีมีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภาย นสถานศึกษา จังหวัด

สมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขต พืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  

         

          

   1  
 

ชัยรัตน ไทยกิ่ง 

ir  i i  

สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

e-mail: Kru.chairat s wc. c.  

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 10 และ (2) เปรียบเทียบความ

คิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10  

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 205 คน การทำงานกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการใชตารางสำเร็จรูปของ

เครจซี่และมอรแกนและใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ไดแก (1) 

ขอมูลทั่วไป (2) แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จำนวน 8 ดาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอย

ละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที  

ผลการวิจัย พบวา (1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางที่เปนครูสวนใหญเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวนมากที่สุดและสวนใหญมีประสบการณในการทำงานสูงกวา 10 ป (2) 

ผลความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 พบวาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก พบวาโดยรวมแตกตางอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05  

คำสำคัญ: ความคิดเห็นของครูท่ีบริหารงานประกันคณุภาพการศึกษา 

 

 

e o ec ives o  is rese rc  were  (1) o s  e e c ers  opi io s ow r s e 

administration of educational quality assurance i  e c io l i s i io s.  o  Provi ce er 

e ice o  eco r  c io  ervice re  10  (2) o co p re e opi io s o  e c ers ow r s 

e i is r io  o  e c io l li  ss r ce i  sc ools.  o  Provi ce er e Office 

o  eco r  c io  ervice re  10 

  is rese rc  is  e plor or  rese rc . e s ple ro p se  i  is rese rc  w s e c ers 

i   o  Provi ce. er e eco r  c io  ervice re  ice 10, e er o  205 

people was determined. The sample size was determined by using Craigsie and Morgan's ready-made 

mailto:Kru.chairat
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tables and using a stratified random sampling method research tools The questionnaire was divided into 

3 p r s  (1) e er l  (2) es io ire o  5-level es i io  sc le wi  8 spec s. e s is ics se  

i  e  l sis were perce e, e , s r  evi io .  es  

  e res l s o  e rese rc  o   (1) e e er l i or io  o  e respo e s o   

The majority of the teachers were females rather than males. They have the highest number of 

c elor s e rees  os  o  e  ve ore  10 e rs o  wor  e perie ce.  o  

Provi ce er e eco r  c io  ervice re  10, i  w s o   e over ll  i ivi l 

aspects were at a high level. It was found that the overall difference was statistically significant at the 

.05 level. 

 opinions of teachers in educational quality assurance administration 

 

บทนำ 

 การศึกษาเปนรากฐานสำคัญทำใหมนุษย สามารถใชชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนปจจัยในการสรางการ

ดำเนินชีวิต ท่ีทุกคนตองแสวงหาอยูตลอดเวลา เพ่ือสรางและพัฒนาตนเอง ครอบครัว นำไปสูความเจริญกาวหนาและความ

มั่นคง ของประเทศ ซึ่งเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหไดรับการศึกษา โดยท่ีโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การศึกษา

ตองมีการพัฒนาศักยภาพเพ่ือใหสอดคลองกับโลกของสังคมปจจุบันสูอนาคต ท้ังน้ีคนไทยจะดำเนินชีวิตรวมกันในสังคมได

อยางมีความสุขจึงตองไดรับความรู  ความสามารถ และทักษะการแสวงหาความรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพื ่อการ

เปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตไดอยางมีคุณธรรม มีคุณภาพ ซึ่งมีความจำเปนอยางยิ่งตอการแขงขันและ

รวมมือกันตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) การเตรียมความพรอมเพ่ือ

วางรากฐานของประเทศในระยะยาว มุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคลองเชื ่อมโยงกับโลกที่มีความพัฒนาดาน

เทคโนโลยี และรองรับการพัฒนาการปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตอยางตอเนื่องตลอด 20 ป ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 

(พ.ศ. 2560 – 257 ) ตองเตรียมความพรอมดานกำลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย มุงเนน

คุณภาพทุนมนุษย โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ี

ดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกท่ีดีตอสังคมสวนรวมท่ีสอดคลองกับ

ความตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่จำเปนตอการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแตละชวงวัยตามความ

เหมาะสม (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560: 6) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 วาดวย

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษา มาตรา 47 กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

โดยมาตรา 48 กำหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให

ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเน่ือง โดยจะตอง

มีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงาน ท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนำไปสูการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพจากภายนอก และมาตรา 4  ไดกำหนดใหมีสำนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชน ทำหนาท่ีพัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพ

ภายนอกและทำการประเมนิผลการจัดการศึกษาในแตละระดับ 

กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดสาระสำคัญเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ใหเปนกลไกสำคัญประการหน่ึงท่ี

จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดำเนินไปอยางตอเนื่องและสรางความมั่นใจวาสถานศึกษาสามารถจัด
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การศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด ผูสำเร็จการศึกษามีความรูความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ี

สังคมตองการ โดยไดออกกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และไดใหความหมายของ “การประกัน

คุณภาพการศึกษา” วา การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการของผูรับผิดชอบ

การจัดการศึกษาที่จะรับประกันใหสังคมเชื่อมั่นวา จะพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพท่ี

ระบุไวในหลักสูตร และตรงตามความมุงหวังของสังคม เน่ืองจากพอแมมีสิทธ์ิเรียกรองใหสถาบันการศึกษา และหนวยงานท่ี

รับผิดชอบในการจัดการศึกษา จัดการศึกษาใหแกลูกอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือใหลูกมีความรูความสามารถ ทักษะ 

เจตคติ และคุณลักษณะตางๆไดเต็มศักยภาพของแตละบุคคล ตอบสนองตอความตองการ ความสนใจ และความถนัดท่ี

แตกตางกัน และที่สำคัญคือ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพที่สังคมตองการ เปนการคุมครองผูบริโภค 

ตอไปไมวาพอแม ผูปกครองจะสงลูกเขาเรียน ในสถาบันการศึกษาใด จะมีความมั่นใจไดวาสถาบันการศึกษามีคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาสูงเทาเทียมกัน ไมจำเปนตองวิ่งเตนหรือฝากลูกเขาเรียนในสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง ระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เปนระบบที่พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาใหทัดเทียมกัน ดังน้ัน 

พอแม ผูปกครองจึงยอมไมได ถาลูกเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาแหงใดแหงหน่ึงแลวไมมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพท่ี

กำหนดไวในระดับตางๆ ดังน้ัน ผูที่รับประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง คือ ผูบริหารสถาบันการศึกษา ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา รวมถึงกระทรวง ตองมีการรับผิดชอบเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษารวมกัน โดยสถานศึกษาจังหวัด

สมุทรสาคร เปนกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จัดตั้งขึ้นเพื่อรวมมือกัน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ทั้งทางดานการบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนรู การจัดการเรียนรูของครู และงาน

อื่นๆที่เกี ่ยวของ เพื ่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีคุณภาพ ประกอบดวยโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 11 

โรงเรียน ไดแก โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ” โรงเรียน

ออมนอยโสภณชนูปถัมภ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรสมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย โรงเรียน

วัดธรรมจริยาภิรมย โรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยาคม โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒนราษฎรอุปถัมภ โรงเรียนหลักสองสงเสริม

วิทยา และโรงเรียนกุศลวิทยา มีคุณครูรวมท้ังสิ้น 644 คน ซึ่งทุกโรงเรียนไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 3 (ป 2554 – 2558) ในชวงป 2554 – 2556 สำหรับรอบการ

ประเมินที่ 4 (ป 255  – 2563) ยังไมมีโรงเรียนใดไดรับการประเมิน เนื่องจากมีปญหาทางดานการจัดการประเมินของ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ท่ีไมสามารถประเมินไดตามกำหนด รวมท้ังการประเมินคุณภาพ

ภายในโดยหนวยงานตนสังกัด ก็ยังไมไดรับการประเมินเชนกัน ทำใหโรงเรียนวางเวนจากการประเมินคุณภาพภายนอกเกิน

กวา 5 ป ซึ่งสงผลใหการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของทุกโรงเรียนไมไดรับการติดตามตรวจสอบเพื่อพัฒนา

อยางตอเน่ือง 

จากปญหาในการจัดการศึกษาใหไดประสิทธิภาพ จึงตองมีการวัดหรือประเมินผลของการเรียนการสอนตลอดจน

ความจำเปนตามกฎกระทรวง ตองมีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 ที่ทุกโรงเรียนตองดำเนินการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในของตนเองอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบอยางมีคุณภาพ ผูวิจัยจึงมีความสนใจเก่ียวกับ

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร วามีการดำเนินการที่เหมาะสม 

เปนระบบ เช่ือถือได และมีประสิทธิผล เปนการตรวจสอบเพ่ือยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา และ

ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด ให

สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันการศึกษาและหนวยงานตนสังกัด ใหไดขอมูลซึ่งชวยสะทอน

ใหเห็นถึงจุดเดน – จุดท่ีควรพัฒนาของสถาบันการศึกษา เง่ือนไขของความสำเร็จ และสาเหตขุองปญหาเพ่ือชวยเสนอแนะ

แนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถาบันการศึกษาและหนวยงานตนสังกัดเพ่ือสงเสริมใหสถาบันการศึกษา

มีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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ของสถาบันการศึกษาตอสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ และเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกเพียงใดซึ่งจะนำไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัด

สมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10  

2. เพื ่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที ่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10  

 

กรอบแนวคิด นการศึกษา 

ในการวิจัยครั ้งนี ้ ผู วิจัยไดกำหนดกรอบแนวคิดเกี ่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 โดยศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2561: 87 – 8 ) ดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ ไดแก ครูในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำแนกตาม 

เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณการทำงาน 

ตัวแปรตาม คือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัด

สมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 

ประ ากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 10 ปการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบไปดวยโรงเรียนจำนวน 11 โรงเรียน มีประชากรท้ังหมดจำนวน 640 คน  

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 10 ปการศึกษา 2563 จำนวน 205 คน โดยการใชตามตารางของ เครจซีและมอรแกน Krejice & Morgan ซึ่งได

กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากการสุมอยางงาย 

 

เคร่ืองมือท่ี  นการเกบรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควานครั้งน้ี แบงเปน 3 ตอนดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณการทำงานของครูในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ ( ec lis )  
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  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ซึ่ง แบงออกเปน 8 ดาน ไดแก 

 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (จำนวน 6 ขอ) 

 2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(จำนวน 10 ขอ ) 

 3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ (จำนวน 12 ขอ ) 

 4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (จำนวน 7 ขอ ) 

 5. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (จำนวน 6 ขอ ) 

 6.จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(จำนวน5ขอ ) 

 7.จัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน(จำนวน 5 ขอ ) 

 8.จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง (จำนวน 6 ขอ ) 

 เปนแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามมาตรวัดของ ลิเคิรท ( i er  

Rating Scales) ดังน้ี 

  5 หมายถึง มีการดำเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด  

4 หมายถึง มีการดำเนินงานอยูในระดับมาก 

3 หมายถึง มีการดำเนินงานอยูในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีการดำเนินงานอยูในระดับนอย 

1 หมายถึง มีการดำเนินงานอยูในระดับนอยท่ีสุด  

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของ แนวทางการ

ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 10  

 

การสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเครืองมือท่ี  นการวิจัย 

 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 มีข้ันตอนการสราง ดังน้ี  

 1. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเหน็ตามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท ( i er  R i  

Scales) 

2. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือ

เปนแนวทางในการสรางขอคำถาม  

 3. สรางแบบสอบถามที่ใชในงานวิจัยจากตัวแปรที่ตองการศึกษาตามโครงสรางแบบสอบถามและกรอบเนื้อหา 

นำแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและทำการปรบัปรุงแกไขตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาแนะนำแลวนำมา

ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งข้ึน  

 4. นำแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาไปใหผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษา

จำนวน 3 คน ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณา

ความสมบูรณ ถูกตองและตรวจสอบความเที ่ยงตรงตามเนื ้อหา (Content Validity) แลวนำผลการพิจารณาจาก
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ผูทรงคุณวุฒิไปคำนวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค IOC (Item – Objective Congruence 

e ) ของขอคำถามในแตละขอเพ่ือเลือกขอคำถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 – 1.00  

 5. นำแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับครูท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน ไดแก ครู

ในจังหวัดสมุทรสาคร นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความเชื ่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตรการหาคา

สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 

0. 7 ซึ่งเปนแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพ 

6. เมื่อไดคาความเช่ือมั่นแลวจึงนำแบบสอบถามฉบับจริงไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 

การเกบรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะหไปยังผูบริหารของ

โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 11 โรงเรียน เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจากครู 

  2. นำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เสนอตอผูบริหารโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  

 3. ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากครูในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

10 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง  

 4. นำแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และนำไปใชวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนำแบบสอบถามที่มีคำตอบสมบูรณทุกขอมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑคาน้ำหนักของคำตอบที่กำหนดไว 

และนำไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดังน้ี  

1. การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency Distribution) และคำนวณคารอยละ (Perce e) และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย  

ตอนท่ี 2 ขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัด

สมุทรสาครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) นำขอมูลมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (x� ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำเสนอในรูปตารางประกอบ

คำบรรยายเกณฑ โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร เกณฑการแปลความหมาย โดยนำคาเฉลี่ยที่ไดไปเทียบกับ

คะแนนท่ีกำหนด (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว (2552: 22-26) 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.51 – 5.00 แสดงวา การดำเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.51 – 4.50 แสดงวา การดำเนินงานอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.51 – 3.50 แสดงวา การดำเนินงานอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.51 – 2.50 แสดงวา การดำเนินงานอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 1.50 แสดงวา การดำเนินงานอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา จำแนกตามเพศ การศึกษา และประสบการณ  
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ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

  1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนครสูวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มี

การศึกษาระดับปรญิญาตรีจำนวนมากท่ีสุดและสวนใหญมีประสบการณในการทำงานสูงกวา 10 ป  

 2. ผลความคดิเห็นของครูท่ีมตีอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร 

สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 พบวาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากโดยสรุปในแตละดานได ดังน้ี 

2.1 ดานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวาทุกรายขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาของทานมีการแตงตั้งคณะทำงานและประชุมช้ีแจง

การพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมีการกำหนดคาเปาหมายความสำเร็จ

ของแตมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ สถานศึกษาของทานไดรับความรวมมือจาก

ผูปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2.2 ดานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบวาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาของทานมีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป และสถานศึกษาของทานมีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และความสำเร็จ

ของการพัฒนาไวอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม รองลงมา สถานศึกษาของทานมีการกำหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของ

สถานศึกษา ผูเรียน รับผิดชอบและดำเนินงานตามท่ีกำหนดไวอยางมีประสิทธิผล โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ สถานศึกษา

ของทานมีการกำหนดแหลงวิทยาการภายนอกท่ีใหการสนับสนุนทางวิชาการ  

2.3 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา

ทุกรายขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษานำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา การดำเนินงานประกัน

คุณภาพของสถานศึกษาอยางตอเนื ่อง และสถานศึกษามีการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานสารสนเทศของ

สถานศึกษาใหสมบูรณ และเปนปจจุบัน รองลงมาคือ สถานศึกษามีการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษารวมกัน

ระหวางครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน โดยขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ สถานศึกษาจัดโครงสรางการ

บริหารงานท่ีเอ้ือตอการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.4 ดานการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกรายขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาของทานมีการจัดทำรายงานผล

การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเมื ่อสิ้นสุดลง รองลงมาคือสถานศึกษาของทานมีการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย โดยขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ สถานศึกษาของ

ทานมีการจัดทำคูมือหรือวางระบบรองรับการบริหารท่ีกำหนดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติของผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

2.5 ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวาทุกรายขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาของทานมีการกำหนดผูรับผิดชอบในการ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมีการประเมินคุณภาพ

ภายใน การประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ 

สถานศึกษาของทานมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพโดยใชวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม  

2.6 ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบวาโดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกรายขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาของทานมีการ

เก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่ตอเนื่องเพื่อใหเห็นแนวโนมการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมีการ

ติดตามคุณภาพการศึกษา ความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ 
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สถานศึกษาของทานมีการนำผลการติดตามไปปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนปฏิบัติการประจำปใหเหมาะสม

ยิ่งข้ึน  

2.7 ดานการจัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกรายขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาของทานมีการแตงตั้ง

คณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษาของทาน

มีการวางแผนการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปมี โดยขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ สถานศึกษาของทานมีการ

รายงานผลการประเมินตนเองตอหนวยงานตนสังกัด สาธารณชนและหนวยงานท่ี  

2.8 ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื ่อง พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกรายขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาของทานรวมมือกับหนวยงานตน

สังกัดในการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานและนำผลมาพัฒนางาน รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมีการจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และ สถานศึกษาของทานมีการสงเสริมสนับสนุนนำผลการ

ประเมินภายในและภายนอกมาใชปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ สถานศึกษา

ของทานมีการสะทอนผลหรือถอดบทเรียนจากผลการดำเนินงานในรอบปท่ีผาน  

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

จังหวัดสมุทรสาคร สรุปไดดังน้ี 

3.1 พบวาเมื่อเปรียบเทียบเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ในภาพรวมและรายดาน จำแนกตาม

เพศ เพศชายและเพศหญิง พบวาโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกดาน โดยครูเพศหญิง มี

ความคิดเห็น อยูในระดับมากกวา 

3.2 พบวาเมื ่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที ่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ในภาพรวมและรายดาน จำแนกตามระดับ

การศึกษา ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี พบวาโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกดาน 

โดยครูมีท่ีปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยูในระดับมากเทากัน 

3.3 พบวาเมื ่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที ่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ในภาพรวมและรายดาน จำแนกตามประสบ

การณทำงาน ต่ำกวา 10 ปและมากกวา10 ปขึ้นไป พบวาโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทุกดาน โดยครูท่ีมีประสบการณทำงานมากกวา10 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นอยูในระดับมากกวา 

 

อภิปรายผล 

  จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัด

สมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ผูวิจัยสามารถนำมาอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

ดังน้ี 

 1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 พบวา มีการดำเนินงานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งน้ี

อาจเปนเพราะมีขอกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ท่ี

กำหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวน

หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเน่ือง โดยตองจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตน
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สังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน

คุณภาพจากภายนอก และสถานศึกษาตองดำเนินการเพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2561 ตลอดจนความตองการในการพัฒนาการปฏิบัติงานในสถาน ศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในแตละ

ดาน สอดคลองกับ วาสนา ทวีกาญจน (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปตตานี พบวา การ

ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาจังหวัดปตตานี โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สำหรับขออภิปรายการดำเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ในแต

ละดาน มีดังน้ี 

1.1 ดานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการดำเนินงานโดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก ทั้งนี ้อาจเปนเพราะการกำหนดมาตรฐานการศึกษาตองมีการแตงตั ้งคณะทำงานของสถานศึกษาและตองมีการ

กำหนดคาเปาหมายของแตละมาตรฐานตามบริบทของ แตละสถานศึกษาที่แตกตาง โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน นอกจากน้ันการกำหนดมาตรฐานการศึกษายังมีวัตถุประสงคเฉพาะและ

มีเปาหมายที่สำคัญคือคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญและเปนขั ้นตอนแรกของการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาที่บุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการดำเนินการรวมกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ วิจิตรา เงินบาท (2557: 

บทคัดยอ) ไดศึกษาแนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จังหวัดราชบุร ีดานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาอยูในระดับมาก  

1.2 ดานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา มีการดำเนินงานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี ้อาจเปนเพราะการจัดทำแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาระยะ 3-5 ป จะตองมีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและความสำเร็จของการพัฒนาไว

อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปซึ่งเปนแผนท่ีบุคลากรทุกคนตองมีสวนรวมในการจัดทำ และเกิดจากความ

รวมมือของบุคลากรทุกฝาย ไมวาจะเปนฝายวิชาการ ฝายกิจการนักเรียน ฝายพัฒนาบุคลากร ฝายงบประมาณ และฝายบริหารท่ัวไป และแผนท่ี

จัดทำข้ึนตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน สอดคลองกับ นิรชา ชัยศิริรัตนดำรง 

(2554  4) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

1.3 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีการดำเนินงานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะอาจจะตองทำการเพื่อรองรับการประเมินและตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก หรือเพื่อเตรียมพรอมสำหรับ

การนำเสนอขอมูลเพ่ือเปนสารสนเทศของโรงเรียน สอดคลองกับ รุจิเรข กันทะใจ (255 : 34) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการ

จัดระบบบริหารสารสนเทศการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบานกองแขก อำเภอแมเจม จังหวัดเชียงใหม พบวา 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

1.4 ดานการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการดำเนินงานโดยรวมและราย

ดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการปฏิบัติงานตางๆในโรงเรียนตองมีโครงการรองรับการดำเนินงาน ซึ่งตองไดรับ

การอนุมัติจากผูบริหารโรงเรียนในการใชจายงบประมาณตามโครงการ รวมทั้งการปฏิบัติงานหลักทางดานการจัดการ

เรียนรูและงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเปนสิ่งท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนปฏิบัติเปนปกติอยูแลว 

สอดคลองกับงานวิจัยของ (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,2545) ไดกลาววาการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาจะประสบความสำเร็จไดตองไดรับความรวมมือกับทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของตองมีการดูแล ติดตาม และกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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1.5 ดานการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการดำเนินงานโดยรวมและ รายดานอยูในระดับมาก 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในดานตางๆ ไดรับการนิเทศภายในจากฝายบริหาร

โรงเรียนและศึกษานิเทศกหรือผู เชี ่ยวชาญจากหนวยงานตนสังกัดซึ่งทำใหเกิดการปฏิบัติงานที่ถูกตองเหมาะสมเกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งทำใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตองใหความสนใจเพื่อนำไปใชในการ

ปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ พรมการ (2555) พบวา ผูบริหารใหความสำคัญโดยเขามาบริหารจัดการและ

มีสวนรวมทุกข้ันตอน คอยกำกับ ติดตาม ดูแล ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนการทำงานอยางตอเน่ือง  

1.6 ดานการการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการดำเนินงานโดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการประเมนิผลและการตรวจสอบโครงการ กิจกรรม หรืองานตามนโยบาย

พิเศษตางๆจากตนสังกัดทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาน ศึกษา เปนงานประจำที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตอง

ปฏิบัติอยางตอเนื่องจนเปนเรื่องปกติ ประกอบกับการที่ครูผูชวยตองพัฒนาอยางเขมกอนแตงตั้งใหดำรงตำแหนงครู และ

บุคลากรทุกคนตองทำขอตกลงในการปฏิบัติงาน เพ่ือเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสูงข้ึนตองมีการประเมินเชนกัน 

ซึ่งรายการประเมินคือสิ่งที่ตองดำเนินการอยูในระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการประเมินคุณภาพภายในตาม

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา จะตองมีการแตงตั้งคณะทำงานจากบุคลากรทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน มีการสราง

เครื ่องมือประเมิน และประเมินผลเพ่ือนำไปจัดทำรายงานประจำปของสถานศึกษาตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ 

นรินทร ปาระมี (2556: บทคัดยอ) ศึกษาปญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม องสอน พบวา ดานการนำผลการประเมินปรับปรุงงานควร

แตงตั้งคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ รวบรวมผลมาวิเคราะห สังเคราะห แปรผลภาพรวมทั้งหมดเพื่อนำผลมาใชในการ

ปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือวางแผนการประเมินผลใหมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  

1.7 ดานการจัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีการดำเนินงานโดยรวมและราย

ดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดทำรายงานประจำป มีการแตงตั้งคณะทำงานภายในโรงเรียน มีกรอบเวลา

ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และตองนำสงรายงานผลการประเมินตนเองตอหนวยงานตนสังกัด สาธารณชนและหนวยงานท่ี

เก่ียวของ รวมท้ังใชเปนขอมูลในการรับการประเมินจากหนวยงานภายนอก สอดคลองกับมาตรฐานของ สมศ. ท่ีวาดวยการ

บริหารจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา3  ระบุวา 

“ใหกระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ

บริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงโดย

หลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจดังกลาวใหเปนไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง” 

1.8 ดานการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง มีการดำเนินงานโดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการปฏิบัติงานของโรงเรียนตลอดปการศึกษาหรือตลอดปงบประมาณตองมีการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง ดังน้ันการสะทอนผลหรือการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานท่ีผานมาเปนสิ่งท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาตอง

ปฏิบัติ เพื่อนำไปสูการวางแผนการปฏิบัติงานรอบใหมทั้งในระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ธีรพรรณ แจใส(2552) ไดศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมโรงเรียนเชียงคาน 1 

สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2 ดานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองอยูในระดับมาก  

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ในภาพรวมและรายดาน จำแนกตามเพศ เพศชายและเพศ

หญิง พบวาโดยภาพรวม แตกตางกัน โดยครูเพศหญิง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากกวา อาจเปนเพราะการปฏิบัติงาน

ตางๆในโรงเรียนมีความเทาเทียมทางเพศและทุกฝายในโรงเรียนมีการทำงานแบบรวมมือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 

สงผลใหความคิดเห็นตอการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาไมแตกตางกัน สอดคลองกับ มุสลาม เละสัน (2557: 
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บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาเรื่อง ผลการเปรียบเทียบระดับการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลโดยจำแนกตามเพศโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน 

 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี ในภาพรวมและรายดาน พบวาโดยภาพรวม 

แตกตางกันทุกดาน โดยครูมีที่ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยูในระดับมากเทากัน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ดอเลาะ การี (2556  115) ไดทำการศึกษาเรื่อง สภาพการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี พบวา สภาพการ

ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน

จังหวัดปตตานีโดยจำแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน  

  เมื่อจำแนกตามประสบการณการทำงาน ต่ำกวา 10 ปและมากกวา 10 ปขึ้นไป ในภาพรวมและรายดาน พบวา

แตกตางกันทุกดาน โดยครูท่ีมีประสบการณทำงานมากกวา 10 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นอยูในระดับมากกวา อาจเปนเพราะ

ประสบการณในการทำงานของคนแตละรุนแตกตางกัน มุมมองของคนที่มีประสบการณการทำงานที่ยาวนานอาจแตกตาง

จากคนรุนใหมๆ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานเชิงระบบที่ใชเทคโนโลยีเปนเครื ่องมือในการทำงานมากขึ้น สอดคลองกับ

งานวิจัยของ สิริลักษณ กองโส (2556  103) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง พบวา ผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทำงาน

ตางกันมีความคิดเห็นตอการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอางทองแตกตางกัน  

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกตใช 

1. ดานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเตมิท่ีสอดคลอง

เหมาะสมกับบริบทและความตองการของครู นักเรียน และชุมชน 

2. ดานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ควรปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามความ

เหมาะสมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

3. ดานการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ ควรปฏิบัติงานตามแผนในลักษณะยืดหยุนตาม

สถานการณ เพ่ือใหเหมาะสมกับการพัฒนาการจัดการศึกษาในปจจุบัน 

4. ดานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ควรพัฒนาเครื ่องมือในการ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  

5. ดานการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ควรมีแบบบันทึกการติดตามผลการ

ดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

6. ดานการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรจัดทำรายงานท่ี

ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา 

7. ดานการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง ควรทบทวนผลการปฏิบัติงานเพ่ือนำมาใชในการพัฒนา

รอบตอไป 

 ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัย นครังตอ ป 

1. ควรศึกษารูปแบบการปฏิบัติงานในระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนการเฉพาะในดานใดดานหนึ่งหรือ

มาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง  

2. ควรศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอ่ืนๆท่ีมีมาตรฐานและเกณฑท่ีแตกตางไปจากหนวยงานตนสังกัด 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

โรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัดกระทรวงศึกษา สำนักงานเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการทำงาน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประซากร 

ไดแก ครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส จำนวน 130 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้น ไดแก (1) ศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวของ (2) สรางแบบสอบถามเปนรายขอ (3) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ และ (4) นำ

แบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบความสมบูรณแลวนำไปวิเคราะหขอมูลเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

ประกอบดวย 2 ตอน (1) แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และ (2) แบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ จำนวน 35 ขอ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยสถิติ คาที  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียน 

วัดราชาธิวาส สังกัดกระทรวงศึกษา สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานการปองกันและแกไขปญหาอยูในระดับมาก

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานการสงเสริมนักเรียน และดานการคัดกรองนักเรียนมคีาเฉลีย่นอยสุด 2) เปรียบเทียบความ

พึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษา และรายดานประสบการณทำงาน พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการปองและแกไขปญหา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 สำหรับ

ดานท่ีเหลือมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ  ความพึงพอใจ, การบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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educational level a  wor  e perie ce. is w s s rve  rese rc . e pop l io  s ie  were 130 

e c ers. e rese rc  proce re co sis e  o  4 s eps w ic  were  (1) i  e pri ciples, co cep s 

 eories co cer e  (2) o s r c i   es io ire  (3) orrec i  nd improving the questionnaire 

s s es e   e e per s   (4) Veri i  e es io ire ro  w ic  e  wo l  e collec e  

and analyzed. The instrument used for collecting the data was a 5-poi  r i  es io ire, co i i  

35 question items w ic  w s ivi e  i o 2 p r s   c ec lis  o  e respo e s  s s   r i  

sc le o  e c er visors  s is c io  ow r s e s e  o  i  re  elpi  e s. e 

s is ics se  or l i  e collec e   were perce e, e , r  evi io   -test. 

 e or rese rc  i i s reve le   1) e s is c io  o  e c ers e i is r io  o  

i  c re  elpi  s e  i   R iw s sc ool er e i is r  o  c io  si  is ric  

ice o  w s  high level in whole and in part. The listed mean scores in order included preventing 

 solvi  pro le s, s ppor i ,  elpi  s e s, r s erri , owi  s e s i ivi ll   

scree i  s e s   2) e co p riso  res l s s owe   e teachers with different educational 

levels wor  e perie ce, o   eir s is c io  were o  i ere . owever, e levels o  eir 

s is c io  ow r s e spec  o  preve i   solvi  pro le s were i ere   e .05 level o  

significance. 

K  is c io , e i is r io  o  i  c re  elpi  s e s 

 

บทนำ 

สภาพสังคมไทยปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงทำใหเกิดปญหามากมาย ทั้งทางดานเศรษฐกิจและ

สังคม ซึ่งมีผลตอครอบครัวท่ีตองดิ้นรนตอสูชีวิตประจำวันมากข้ึน ทำใหสถาบันครอบครัวมีความหางเหินกันการดูแล การ

พ่ึงพาอาศัยกันนอยลง และเกิดแรงกดดันบีบคั้นตาง 1 สงผลกระทบทางจิตใจ จึงเปนสาเหตุความขัดแยงและหันไปใชสาร

เสพติดโดยรูเทาไมถึงการณและทำใหเถิดการติดยา การมั่วสุมกระทำความผิดตามมา (กรมสุขภาพจิต, 2546  1) นักเรยีน

แตละคนมีความแตกตางกัน ดังนั้น การรูขอมูลที่จำเปนเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเปนสิ่งสำคัญที่จะชวยใหครูมีความเขาใจ

นักเรียนมากข้ึน สามารถนำขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือการคัดกรองนักเรียนเปนประโยชนในการสงเสริม การปองกันและแกไข

ปญหานักเรียนไดอยางถูกตอง ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษมิใชการใชความรูสึก 

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ( slow s eor  o iv io ) อับรา ัม มาสโลว ( . . slow) คนหาวิธีที่จะ

อธิบายวาทำไมคนจึงถูกผลักตันโดยความตองการบางอยาง ณ เวลาหน่ึง ทำไมคนหน่ึงจึงทุมเทเวลาและพลังงานอยางมาก

เพื่อใหไดมาซึ่งความปลอดภัยของตนเอง แตอีกคนหนึ่งกลับทำสิ่งเหลานั้นเพื่อใหไดรับการยกยองนับถือจากผูอื่น คำตอบ

ของ มาสโลว คือ ความตองการของมนุษยจะถูกเรียงตามลำดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงนอยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว 

ไดจัดลำดับความตองการตามความสำคัญ คือ 1) ความตองการทางกาย (p siolo ic l ee s) เปนความตองการ

พื้นฐาน คือ อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค 2) ความตองการความปลอดภัย (s e  ee s) เปนความตองการท่ี

เหนือกวาความตองการเพ่ือความอยูรอด เปนความตองการในดานความปลอดภัยจากอันตราย 3) ความตองการทางสังคม 

(soci l ee s) เปนการตองการการยอมรับจากเพื่อน 4) ความตองการการยกยอง (es ee  ee s) เปนความตองการ

การยกยองสวนตัว ความนับถือและสถานะทางสังคม และ 5) ความตองการใหตนประสบความสำเร็จ (self-actualization 

ee s) เปนความตองการสูงสุดของแตละบุคคล บุคคลพยายามท่ีสรางความพึงพอใจใหกับความตองการท่ีสำคัญท่ีสุดเปน
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อันดับแรกกอน เมื่อความตองการน้ันไดรับความพึงพอใจความตองการน้ันก็จะหมดลง และเปนตัวกระตุนใหบุคคลพยายาม

สรางความพึงพอใจใหกับความตองการท่ีสำคัญท่ีสุดลำดับตอไป 

ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ชิกมันต ฟรอยด ( . . re ) ตั้งสมมุติฐานวา บุคคลมักไมรูตัวมากนักวาพลังทาง

จิตวิทยามีสวนชวยสรางใหเกิดพฤติกรรม ฟรอยด พบวา บุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเราหลายอยางสิ่งเราเหลาน้ีอยูนอกเหนือ

การควบคุมอยางสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝน พูดคำท่ีไมตั้งใจพูด มีอารมณอยูเหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือ

เกิดอาการวิตกจริตอยางมาก โดยอาจแบงประเภทความพอใจกรณีนี ้ได 3 ประเภท คือ 1) ความพอใจดานจิตวิทยา 

(ps c olo ic l e o is ) เปนทรรศนะของความพึงพอใจวามนุษย โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขสวนตัว 

หรือหลีกเลี่ยงจากความทุกขใด ๆ2) ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (e ois ic e o is ) เปนทรรศนะของความพอใจวา

มนุษยจะพยายามแสวงหาความสุขสวนตัว แตไมจำเปนวาการแสวงหาความสุขตองเปนธรรมชาติของมนุษยเสมอไป และ 

3) ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (e ic l e o is ) ทรรศนะนี้ถือวามนุษยแสวงหาความสุข เพื่อผลประโยชนของมวล

มนุษยหรือสังคมท่ีตนเปนสมาชิกอยู และเปนผูไดรับผลประโยชนผูหน่ึงดวย 

ผูวิจัยไดศึกษาการติดตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนเรื ่องที ่สำคัญมากในสถานศึกษา ซึ่งมีครูไดเปน

ผูดำเนินการตาง ๆ เพ่ือการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิดดวยความรักและความเมตตาท่ีมีตอศิษยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของเยาวชนใหเจริญเติบโตงอกงาม ดวยเหตุผลดังกลาว พบวา ครูยังประสบปญหาการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน เชน มีเวลาจำกัด ภาระงานท่ีรับผิดชอบมีมาก 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการทำงาน 

 

กรอบแนวคิด นการวิจัย 

 การศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามแนวทางดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือในสถานศึกษา 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) ผูวิจัยไดกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังน้ี 

 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

1  ระดับการศึกษา  

1.1 ปริญญาตรี  

1.2 สูงกวาปริญญาตรี  

 ประสบการณทำงาน 

2.1 นอยกวา 10 ป  

2.2 10 ปข้ึนไป 

 

 ความพึงพอใจตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนโรงเรียนวัดราชาธิวาส 

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  

2. ดานการคัดกรองนักเรียน  

3. ดานการสงเสริมนักเรียน 

4. ดานการปองกันและแกไขปญหา  

5. ดานการสงตอนักเรียน 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 1. มุงศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตคุสิต กรุงเทพมหานคร ใน 5 ดาน ดังนี้ 1) การรูจักนักเรยีนเปนรายบุคคล 2) การคัด

กรองนักเรียน 3) การสงเสริมนักเรียน 4) การปองกันและแกไขปญหา 5) การสงตอนักเรียน 

 2. ประชากรที ่ ใช ในการวิจ ัยในคร ั ้ งน ี ้  ได แก  คร ู ท ี ่ปฏ ิบ ัต ิงานอยู  ในโรงเร ียนวัดราชาธ ิวาส ส ังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2562 จำนวน 130 คน 

 

ประ ย นท่ีคาดวาจะ ดรับ 

 1. ทำใหทราบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 2. สามารถนำขอมูลไปใชในการกำหนดทิศทางและวางแผนพัฒนาการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนให

มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 3. ผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนในการชวยเหลือนักเรียนแกผูที่เกี่ยวของกับการบริหารงานโรงเรียนวัดราชาธิ

วาส สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

การดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 ประ ากรที ่  นการวิจัย นครังนี ไดแก ครู ที ่ปฏิบัติงานอยู ในโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2562 จำนวน 130 คน 

 เครื่องมือที่  นการวิจัย นครังน ีเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจำแนก

ออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ

รายการตรวจสอบรายการ ( ec lis ) เลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียว 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

โรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัดกระทงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ

มาตราสวนประมาณคา (R i  c le) 5 ระดบั จำนวน 35 ขอ 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 1. นำแบบสอบถามที่ไดมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเน้ือหา ( o e  V li i ) แลวนำผลการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญมาคำนวณหาคาความเท่ียงโดยการหาคา 

IOC (Item- ec  o r e ce e ) และไดคะแนน IOC ทุกขอคำถาม อยูระหวาง 0.67-1.00 ถือวามีความเท่ียงตรง

ของเน้ือหา 

 2. นำแบบสอบถามที่มีคาความเที่ยงในระดับที่ใชไดแลวนำไปทดลองใช ( r  ) กับครูที่มิไดรับการคัดเลือก

เปนกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน แลวนำมาหาคาความเชื ่อมั ่น (Reli i ) ของแบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบับ โดย

คำนวณหาคาสัมประสิทธิ ์อัลฟาของ ครอนบาค ( ro c s lp  oe icie ) ซึ ่งไดคาความเชื่อมั ่นทั้งฉบับมีคา

เทากับ .86 
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 3. นำแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเช่ือมั่นแลวไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

 การเกบรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับข้ันตอนดังน้ี 

 1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลในการศึกษาคนควากับ

ผูอำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความสะดวกใน

การเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 2. ผูวิจัยนำแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไปดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยตนเอง ซึ่งแบบสอบถามท่ีสงไป จำนวน 130 ฉบับ ไดรับกลับคืน 130 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100   

 3. นำแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณเพ่ือนำไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

 การวิเคราะหขอมูล 

 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ใชการจำแนกตัวแปรตามลักษณะที่กำหนดโดยใชการแจกแจงความถี่ ( ) และการหา

คารอยละ (Perce e) 

 2. แบบสอบถามตอนท่ี 2 การวิเคราะหความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดย

ใชคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชเกณฑในการแปลผลความหมายดังน้ี 

  4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

  1.51- 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

  1.00 -1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยการใชการทดสอบคาที (t- es ) 

 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ครูตอ

การบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัตราชาธิวาส สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 

 2. ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิ

วาส สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการ

ทำงาน 

 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรงุเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการทำงาน 

 

ผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส 

สังกัดกระทวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดูสิต กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามลำดับ ดังน้ี 

 1. ประชากรที ่ศ ึกษาเปนครูผ ู สอนโรงเร ียนวัดราชาธ ิวาส กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 103 คน คิดเปนรอยละ 76. 2 จบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 
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จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 2308 โดยมีประสบการณการทำงานนอยกวา 10 ป จำนวน 110 คน คิดเปนรอยละ 8 .61 

และมีประสบการณการทำงาน 10 ป ข้ึนไป จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 15.3  

 2. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัดศึกษาธิการ 

สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปไดดังน้ี 

2.1 ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน

การปองกันและแกไขปญหาอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการสงเสริมนักเรียน และดานการคัดกรอง

นักเรียนมีคาเฉลี่ยนอยสุด 

2.2 ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ซึ่งขอครูไดรับความรวมมือจากผูปกครองขอมูลนักเรียนโดยการออก

เยี่ยมบานสูงสุด รองลงมาคือครูวิเคราะหความถูกตองของขอมูลที่ไดรับจากนักเรียนแตละบุคคล และครูใชเครื่องมือที่มี

ความหลากหลายในการเก็บขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลมีคาเฉลี่ยนอยสุด 

2.3 ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานการคัดกรองนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก และครูมีการจำแนกนักเรียนออกเปน 3 กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมี

ปญหา มีคำเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือครูรักษาความลับผลการคัดกรองของนักเรียน และผูปกครองยอมรับการแบงกลุม

นักเรียนตามการวิเคราะหคัดกรองของครูท่ีปรึกษา มีคาเฉลี่ยนอยสุด 

2.4 ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานการสงเสริมนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ยกเวนครูในการจัดกิจกรรมโ มรมูและมีการบันทึกการจัดกิจกรรมอยางสม่ำเสมอ อยู

ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการออกเยี่ยมบานนักเรียนเพื่อใหกำลังใจและแกปญหารวมกับผูปกครอง 

อยูในระดับมาก และการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมโ มรูมแกครู อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยนอยสุด 

2.5 ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานการปองกันและแกไขปญหา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ยกเวนครูใหความรวมมือกับผูเกี่ยวของในการแกไขปญหานักเรียน อยูใน

ระดับมากที่สุด มีคำเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาครูอุทิศตนในการแกไขปญหานักเรียน อยูในระดับมาก และการรายงานและ

ประเมินผลในการดำเนินงานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน นอยสุด 

 3. เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน จำแนกตามระดับการศึกษาและ

ประสบการณการทำงาน ปรากฏผลดังน้ี 

3.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชาธิวาส 

สังกัดกะทวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมและรายดานไมแตกตาง

กัน 

3.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชาธิวาส 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณการทำงาน โดยรวมไมแตกตาง



303 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

กันเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการปองกันและแกไขปญหามีความพึงพอใจ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 สำหรับดานท่ีเหลือมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส 

สังกัดกระทวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดาน ดังน้ี 

 1. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการ

ปองกันและแกไขปญหา ดานการสงเสริมนักเรียน ดานการสงตอ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล และดานการคัดกรอง

นักเรียน ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากการท่ีโรงเรียนมีการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ นักเรียนอยางเปนระบบมีข้ันตอน มีการ

ชี้แจงใหครูทราบถึงความสำคัญของระบบดูแลและบทบาทหนาที่ของครู ซึ่งครูเปนบุคลากรหลักในการทำงาน มีหนาท่ี

จัดทำขอมูลที่จำเปนเกี่ยวกับนักเรียนทำใหสามารถนำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อคัดกรองนักเรียนใหเปนประโยชนในการ

สงเสริมและพัฒนานักเรียน และการปองกันแกไขปญหาของนักเรียนไดอยางถูกตองในดานการสงตอบุคลากรทุกฝายท่ี

เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีสวนรวมในการดำเนินการอาศัยความรวมมือทั้งภายใน เชน ครูประจำวิชา 

ครูแนะแนว ฝายปกครองหรือการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญภายนอกตอไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547  2) ดังนั้น จากการท่ี

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายนี้เอง สงผลใหครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทรัสม รัตนจรูญชัย (2550  113) ไดทำรายงาน

โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาทาแคลง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 

พบวา ครูเกิดความตระหนักใหความสนใจอยางจริงจัง และครูไดมีสวนรวมในการวางแผนการดำเนินงานโครงการระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนและกิจกรรมทุกกิจกรรม ทั้งนี้ครูไดมีสวนรวมในการสงเสริมสวนที่ดีของนักเรียน และปองกันมีให

ปญหาเกิดขึ้นหรือลุกลาม โดยเฉพาะเด็กกลุมเสี่ยงหรือมีปญหา สามารถรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงใหเปนไปในทางที่ดีข้ึน 

และครูท่ีมีขอมูลและรูจักนักเรียนเปนอยางดี สามารถแกไขปญหานักเรียนในเบ้ืองตนได ซึ่งเปนปจจัยสำคัญกอใหเกิดความ

พึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมทาแคลง จงัหวัดจันทบุรี 

 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการประสบการณการทำงาน ปรากฏผลดังน้ี 

2.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธวิาส 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดูสิต กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมและรายดานไม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนวัดราชาธิวาส มี

การวางแผนงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบและชัดเจน ทำใหครูสามารถทำงานและดำเนินงานตาม

ขั้นตอนอยางมีมาตรการเดยีวกัน โดยเริ่มจากการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล จัดเก็บขอมูลนักเรียนอยางเปนระบบ จัดทำ 

SDQ วิเคราะหนักเรียนออกเปนกลุมคือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหาถาพบวานักเรียนมีปญหาสามารถดำเนินการ

ใหคำปรึกษาชวยเหลือนักเรียนในเบ้ืองตน ดูแลนักเรียนอยางใกลชิด มีการโยมรูมและบันทึกการจัดกิจกรรมอยางสม่ำเสมอ 

อีกทั้งไดรับความรวมมือจากผูปกครองในการใหขอมูลนักเรียนโดยการออกเยี่ยมบาน และครูดำเนินการปองกันแกไข

นักเรียนอยางชัดเจน โดยเนนการปฏิบัติจริง โดยไดรับความรวมมือจากผูปกครองและผูที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา

นักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ผล พรมทอง (2555) ไดศึกษาเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนวมินทราชูทิศ 

สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบวา ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 

มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันทางสถิติ 
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2.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธวิาส 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณการทำงานโดยรวมไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการปองกันและแกไขปญหามีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 สวนดานที่เหลือไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนวัดราชาธิวาส มีนโยบายการพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมตามอัตลักษณของโรงเรียน คือ 

เปนผูนำ นับถือพ่ี เคารพครูกตัญ ู พอแม ดูแลนอง และสนองคุณแผนดิน อีกท้ังมีการวางระบบงานท่ีเหมาะสม ดำเนินงาน

ตามช้ันตอน ครูมีทักษะในการดูแลชวยเหลือเบ้ืองตันแกนักเรียน และโรงเรียนมีการกำกับ ติดตาม โดยการใหครูออกเยี่ยม

บานนักเรียนและจัดประชุมผู ปกครอง ปการศึกษาละ 2 ครั ้ง ซึ ่งมีความสำคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติงานของครูใหมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตติกาล ออนนอม (255 ) ความคิดเห็นของครูที่มีตอระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา พบวา ครูท่ีมีประสบการณแตกตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมและราย

ดานไมแตกตางกันทางสถิต ิ

 

ขอเสนอแนะ 

 1  ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัย ป  

1.1 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ครูควรดำเนินการใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

นักเรียนหลายแบบ ทั้งทางดานพฤติกรรมและการเรียนเพื่อครอบคลุมขอมูลแตละดานของนักเรียน และ

เยี่ยมบานนักเรียนใหครบทุกคนท่ีอยูในความดูแลเพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวน และรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลดียิ่งข้ึน 

1.2 ดานการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรมีการประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดที่ใชเปนเกณฑในการคัดกรอง

แบงกลุมนักเรียน และช้ีแจงใหครูทุกคนทราบเพ่ือใหเปนมาตรฐานในการแบงกลุมนักเรียนท่ีตนเองใหการดูแลชวยเหลือ 

1.3 ดานการสงเสริมนักเรียน ครูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย และใหนักเรียนมีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรมกอนเรียน เพ่ือใหนักเรียนเห็นความสำคัญของตนเองกับกิจกรรมกอนเรียนของครู และโรงเรียนควรจัดใหมี

เวทีแสดงความสามารถของนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ 

1.4 ดานการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน ครู ควรมีการประชุมรวมกันเพ่ือกำหนดการจัดกิจกรรมให

เกิดความเหมาะสม และสอดคลองกับพฤติกรรมดานการปองกันหรือแกไขปญหานักเรียน 

1.5 ดานการสงตอนักเรียน ครูควรสงขอมูลที่ชัดเจนและถูกตองของนักเรียนที่ตองการสงตอ และควรมีการ

ประสานงานกันระหวางครูกับผูรับการสงตออยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหเกิดผลดีตอการแกไขปญหาพฤติกรรมนักเรียน 

  ขอเสนอแนะ นการวิจัยครังตอ ป 

2.1 ควรวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัด

ราชาธิวาส 

2.2 ควรวิจัยกลยุทธการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดราชาธิวาส ใหมีประสิทธิภาพ

สูงยิ่งข้ึน 
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การจัดการศึกษาของศูนยพั นาเดกเลกสังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวง จังหวัดกา สินธุ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำมวง 

อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ 2) เปรียบเทียบการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำ

มวง จังหวัดกาฬสินธุ จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และ อาชีพการวิจัยนี ้เปนการวิจัยแบบสำรวจ ประชากร

ประกอบดวย ผูปกครอง นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ จำนวน 

110 คน กลุมตัวอยางใชวิธีสุมอยางงาย ( i ple r o  pli ) จำนวน 86 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเก็บ

รวบรวมขอมูลการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวง จังหวัด

กาฬสินธุ โดยรวม อยูในระดับมากสวนพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากโดยเรียงอันดับจากคาเฉลี่ย

มากสุดจนถึงคาเฉลี่ยต่ำสุดตามลำดับ ดังนี้ ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน ดานบุคลากรและการบริหาร

จัดการ ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 2) การเปรียบเทียบ

การจัดการ ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ จำแนกตามเพศ ระดับ

การศึกษาและอาชีพแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ  การจัดการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

 e o ec ives o  is rese rc  were  1) o e plore e il  evelop e  e er e e , 

Khammuang Sub- is ric  icip li ,  is ric , l si  Provi ce. 2) o co p re e il  

evelop e  e er e e ,  -district Municipali ,  is ric , l si  

Provi ce w s cl ssi ie   e er, e ree  c reer. Rese rc  e o olo  w s s rve  e il  

evelop e  e er e e ,  - is ric  icip li ,  is ric , l si  

provi ce. e Pop l io , o li  p re s o  e c il re  s i  i  e c il  evelop e  ce er, 

Khammuang Sub- is ric  icip li ,  is ric , l si  Provi ce, i cl e  110 p r icip s. 

ples, i cl e  86 p r icip s, o i e  o  i ple r o  pli , ec i e co prised of 5-level 

es i io  es io ire. e s is ics se  or  l sis were perce e, s r  evi io  e  

and t-test. 
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 e  l sis reve le   1) e over ll s is c io  i  e c il  evelop e  ce er 

management was in high level. The result of satisfaction in each subject were also in high level shown 

i  e r  ro  e i es  o e lowes  perce e  ( 1) o i  coll or io   ppor  ( 2) 

Perso el  e e  (3) cili , viro e   ec ri  (4) c e ic  c rricular activities. 

2) e co p riso  reve le   s is ics i ere  s is ic ll  i  0.5 level. 

 c io  e e , il  evelop e  e er 

 

บทนำ 

เด็กเปนทรัพยากรมนุษยท่ีทรงคุณคาและมีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต การพัฒนา

เด็กใหไดรับความพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาการพัฒนาเด็กจะตองเริ่มตั้งแตปฏสินธิจนถึงวัย

กอนเขาเรียนในชั้นประถมศึกษา นั่นคือ จะตองพัฒนาตั้งแตหลังคลอดจนถึง 6 ขวบ ทั้งนี้เนื่องจากเด็กในวัยดังกลาว 

โดยเฉพาะ อยางยิ่งชวง 2 ขวบแรก เปนชวงท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน จึงควรไดรับการเลี้ยงดู จากครอบครัว

อยางใกลชิด เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาการในดาน สติปญญา อารมณ สังคม และบุคลิกภาพตลอดจนคุณลักษณะนสิัย

พ้ืนฐานตาง ๆ ซึ่งการพัฒนาดังกลาวของเด็กจะตอเน่ืองมา จนถึงวัยกอนเขาเรียน คือ ชวง 3-5 ขวบ เปนชวงท่ีเด็กเริ่มออก

จากบานไปสูสถานศึกษา 

ดานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในสถาบันครอบครัวน้ัน ผูปกครอง เปนองคประกอบท่ีสำคัญอยางยิ่งอีก

ประการหนึ่ง เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเด็กคือบานและโรงเรียน ถาหากเด็กไดรับการพัฒนาดวยวิธีการที่ถูกตองจาก

โรงเรียน เมื่อไดรับการสงเสริมสนับสนุนเปนการเสริมแรงจากผูปกครองเด็ก จะเกิดความพรอมในการเรียนรูและเกิดการ

พัฒนาในทุก ๆ ดาน คือดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ดังนั้นผูปกครองควรเขามามีบทบาทในการสนับสนุน 

สงเสริมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยเขามามีสวนรวมรับรูการดำเนินงานและเสนอทางในการจัดการศึกษาโดยเขามา

มีสวนในการรูการดำเนินงานและเสนอแนวทาง ในการจัดการศึกษา เน่ืองจากจุดมุงหมายของโรงเรียนและจุดมุงหมายของ

ผูปกครองตางก็จะมุงพัฒนาตัวเด็กไดพัฒนาความพรอมทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาทั้งนี้ เพื่อให

สอดคลองกับวัฒนธรรมไทย สงเสริมความใกลชิดระหวางบาน วัด โรงเรียนและชุมชน รวมมือกันปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมหลอหลอมใหเยาวชนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข จัดการสอนโดยผสมผสานความรูดานตาง ๆ 

อยางเปนสัดสวนสมดุลกันใหเปนไปตามการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ใหผู เรียนสามารถเรียนรู  โดยถือวาผูเรียนมี

ความสำคัญที่สุด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจึงเปนสถานที่หนึ่งซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการสรางทรัพยากรมนุษยที่ทรงคุณคา การ

ดูแลรับผิดชอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กถือเปนภารกิจท่ีสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองจัดการศึกษาและพัฒนา

เด็กเล็กในชุมชนทองถ่ินใหมีความพรอมและมีศักยภาพตามวัย ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

มาตรา 28 บัญญัติไววาใหองคการปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรมและฝกอาชีพตามความเหมาะสมและ

ความตองการภายในทองถิ ่นและเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับ

มาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติและคำนึงถึงการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภมูิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอัน

ดีของทองถ่ินประกอบกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอมความเหมาะสมความตองการของทองถิ ่นและ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 16( ) บัญญัติใหเทศบาลเมืองพัทยาและ

องคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจที่ในการจัดการศึกษา (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 254  1 -20) กลาวคือ 

องคการปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และผูปกครองที่มีในทองถิ่นใหเปนคนเกง คนดี

และมีความสุขทั้งใจและกาย โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสำคัญ ใครอยากรูเรื่องอะไร ตองไดรู ใคร
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อยากเรียนเรื่องอะไรตองไดเรียน เพื่อสรางสงัคมทองถิ่นใหสังคมแหงการเรียนรูผูปกครองที่มีจะไดมีการเรียนรูตลอดชวิีต 

เพราะการจัดการศึกษาเปนหนทางที่จะนำไปสูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน เมื่อผูปกครองที่มีไดรับการพัฒนายอมสงผลให

การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดานก็จะประสบความสำเร็จตามไปดวย (ปรัศนี เจริญใจ, 2551  2) 

เทศบาลตำบลคำมวง ในปจจุบัน ไดจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กข้ึนจำนวน 1 แหง ตั้งแตปพ.ศ. 2551 มีครูผูดูแลเด็ก

เล็กท้ังหมด 8 คน มีนักเรียนท้ังหมด 110 คน มีพอบาน 2 คน แมบาน 2 คนและแมครัว 1 คน รับนักเรียนอายุระหวาง 2-

5 ขวบ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับเตรียมอนุบาลเพียงอยางเดียว เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคำมวงเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐาน) ของกรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นและตอบสนองความตองการของชุมชน แตเมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ไดกำหนดการเปลี่ยนแปลงหลายประการซึ่งเปนประเด็นที่ตองทำความ

เขาใจระหวางบานกับโรงเรียน ครูและผูปกครอง เปรียบเสมือนผูนำทางของเด็กท่ีจะตองรวมมือกันปรึกษาหารือกันรวมถึง

รับทราบปญหาของกันและกัน หาทางรวมมือกันในการที่จะทำใหเด็กไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางการ อารมณ สังคม 

และสติปญญาตามแนวทางที่ถูกตองซึ่งเปนประโยชนท้ังตอตนเอง และสวนรวมสอดคลองกับรศี ทองสวัสดิ์ (252  52) 

กลาววา ผูปกครองมีสวนชวยสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีดีใหแกเด็กในสถานศึกษาสำหรับเด็กระดับกอนประถมศึกษา

จะจัดการศึกษาในรูปแบบใดก็ยอมข้ึนกับผูปกครองประสงคใหลูกหลานของตนไดอานออกเขียนไดเปนสำคัญและมองเห็น

การจัดประสบการณใหกับเด็กในลักษณะของการเตรียมความพรอม ซึ่งตองมีการจัดกิจกรรมการเลนรวมอยูมากถาเปน

เรื่องไรสาระก็จะเปนอุปสรรคใหญหลวงตอการพัฒนาเด็ก ในทางตรงกันขามหากผูปกครองมีความรูความเขาใจประโยชนท่ี

เด็กจะ ไดร ับทั ้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาก็จะเปนชองทางใหมของการสงเสริมใหสถานที ่นั ้นจัด

สภาพแวดลอมที่ดีและถูกตองแกเด็กในปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลคำมวงไดมีการดำเนินงาน โดยการ

บริหารงาน 4 ดาน คือดานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตรและดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชนผูทำการศึกษาจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษา เรื่องการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ ท้ังน้ี 

เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กนำผลการศึกษาไปใชแนวทางในการปรับปรุงแกไขจัดการศึกษาระดับกอน

ประถมศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหสอดคลองกับความตองการของชุนชมและเพ่ือใหการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

จากสภาพปญหาดังกลาว ผูศึกษาในฐานะเปนบุคลกรในดานการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลคำมวงอำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือท่ีผู

ศึกษาจะนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ดานการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ใหมีคุณภาพและยังสามารถนำผลวิจัยไปกำหนดนโยบาย เปาหมาย และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลคำมวง อำเภอคำมวง จังหวัด

กาฬสินธุ จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ 
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กรอบแนวคิด นการวิจัย 

 การศึกษาในครั้งน้ี ผูศึกษามุงศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอ

คำมวง จังหวัดกาฬสินธุ จำนวน 4 ดาน ไดแก 1) ดานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานอาคาร

สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 3) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 4) ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน

จากชุมชน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2553  2) 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

 

1  เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

 ระดับการศึกษา 

2.1 ต่ำกวาปริญญาตร/ีเทียบเทา 

2.2 ปริญญาตรีข้ึนไป 

 อา ีพ 

3.1 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

3.2 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

การจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

สังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวง จังหวัด

กาฬสินธุ ในดาน 4 ดาน คือ 

1. ดานบุคลากรการบรหิารจดัการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2. ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 

3. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

4. ดานการมสีวนรวม และการสนับสนุนจากชุมชน 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง การจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ  

ผูศึกษาไดดำเนินการตามลำดับข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

 6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวงจังหวัดกาฬสินธุ 

ใน 4 ดาน ไดแก 1) ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 2) ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 3 ดาน

วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และ 4) ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลคำมวง อำเภอคำมวง จังหวัด

กาฬสินธุ โดยมีประเด็นท่ีทำการศึกษาท้ังหมด 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 2) ดานอาคาร
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สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 3) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และ 4) ดานการมีสวนรวมและการ

สนับสนุนจากชุมชน 

 

ขอเสนอแนะ 

 1  ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัย ป  ผลของการศึกษาคนควาครั้งนี ้จะเปนขอมูลพื้นฐานสำคัญตอการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลคำวง อำเภอคำวง จังหวัดกาฬสินธุ โดยการกำหนด

แนวทางดำเนินงานในภารกิจ 4 ดาน มีการกำกับติดตามและประเมินผลอยางจริงจังจากระดับนโยบายสูระดับปฏิบัติ 

เพ่ือท่ีจะไดพัฒนาเด็กเล็กท่ีจะเจริญท้ังดาน รางกาย สังคม อารมณ สติปญญา เติบโตเปนคนท่ีมีคุณภาพในอนาคต 

  ขอเสนอแนะ นการวิจัยครังตอ ป 

2.1 ควรมีการศึกษาคนควาในการจัดการศึกษาในรูปแบบวิธีศึกษาคนควาอื่น เชน การศึกษาคนควาเชิง

คุณภาพ หรือการศึกษาคนควาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมซึ่งจะทำใหไดขอมูลในเชิงลึกอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา

เด็กเล็กอยางแทจริง 

2.2 ควรมีการศึกษาคนควารูปแบบการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเดก็เล็ก โดยใชศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีประสบ

ความสำเร็จเปนรูปแบบในการศึกษา ซึ่งเปนการศึกษาและพัฒนา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

 

เอกสารและสิ่งอางอิง 

กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถ่ิน. (2547). การจัดการศึกษาทองถิ่นตามท่ีกฎหมายกำหนดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

กับการศึกษาทองถิ่น. กรุงเทพฯ  สำนักประสานและพัฒนา การจัดการศึกษาทองถ่ิน. 

กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถ่ิน. (254 ). มาตรฐานการพัฒนาเดก็และเยาวชน. กรุงเทพฯ  ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย 

กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน. (2553). มาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิน่. 

สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย. กรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

ปรัศนี เจรญิใจ. (2551). การพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอย

สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม. การคนควาแบบอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 

บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลยัเชียงใหม.  
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การพั นา ุดฝกทักษะวิ าคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบืองตนเกี่ยวกับจำนวนจริง ดย เทคนิคการ

สอนแบบ  สำหรับนักเรียน ันมัธยมศึกษาปท่ี  

           

          
 

วรินทร มหาบุญญากร 

ri or  oo or  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

e-mail: wi 856 il.co  

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนาชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจานวนจริง

โดยใชเทคนิคการสอนแบบ TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 75/75 (2) หา

ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวนจริงโดยใชเทคนิคการสอนแบบ TAI 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะเรือ่ง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจำนวนจริงโดยใชเทคนิคการสอนแบบ TAI การวิจัยนี้เปนการ

วิจัยแบบเชิงทดลอง กลุมตัวอยางท่ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดทุงคร ุ

(พึ่งสายอนุสรณ) จำนวน 45 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู ชุดฝกทักษะ แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ  

ผลการวิจัยพบวา (1) ชุดฝกทักษะเรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจานวนจริง สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

มีประสิทธิภาพเทากับ 81.03/7 .56 (2) ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูของนักเรียนโดยใชชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจานวนจริง ดวยเทคนิคการสอนแบบ TAI สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีคาเทากับ 0.6427 

แสดงวา ผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนคิดเปนรอยละ 64.27 (3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มี

ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับเทคนิคการสอนแบบ TAI..เรื่อง..ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจานวน

จริง โดยรวมอยูในระดับมาก  

คำสำคัญ  ชุดฝกทักษะ เทคนิคการสอนแบบ TAI 

 

 

e o ec ives o  is rese rc  were  (1) to evelop e e ics s ill p c e o  sic 

owle e i  re l ers  si   e c i  e o  o e e icie   e 75/75 cri erio  (2) o 

s  e ec ive ess i e  o  eir le r i  c ieve e s ro  si   e c i  e o  wi  e 

pro r e  le r i  se s   (3) to e i e eir s is c io  ow r s e ics learning on basic 

owle e i  re l ers  si   e c i  e o .  

is rese rc  w s  e peri e l rese rc . e s ple se  i  e rese rc  were 

o s s  2 s e s i  e irs  se es er o  e c e ic e r 2021 o  r  

Mathayomsu s  c ool,selec e   si ple r o  s pli  e o . e rese rc  i s r e s were  

(1) e  le r i  pl s o  sic owle e i  re l ers  si   e c i  e o  or 
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o s s  2 s e s  (2) e  se s o  e e ics s ill p c e o  sic owle e i  re l 

ers  si   e c i  e o  or o s s  2 s e s   (3) welve i e s le r i  

achievement test of multiple choices.  

e rese rc  res l s were reve le  s ollows  (1) e e ics s ill p c e evelope   

the rese rc er o  sic owle e i  re l ers  si   e c i  e o  w s e icie   

81.03/7 .56  (2) e e ec ive ess i e  o  eir le r i  si  e ics s ill p c e o  sic 

owle e i  re l ers  si   e c i  e o  s o e  o 0.6427. ere ore, le r ers 

ve 64.27  pro ress i  le r i   (3) e s  opi io  ow r s e ics le r i   si  e 

s ill p c e   e c i  e o  w s  i  level.  

 e ics ill,  e c i  e o  

 

บทนำ 

คณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญตอการการพัฒนาความคิดของมนุษยทาใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมี

เหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551: น.47)  

จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ หรือเรียกโดยยอ “สทศ.” ไดประกาศผลสอบแบบทดสอบทางการ

ศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-N )..ปการศึกษา..2562 ซึ่งพบวา คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-N ..ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

3 มีคะแนนวิชาคณิตสาสตรเฉลี่ยอยูท่ี 32.40 คะแนน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยไมถึงรอยละ 50..ซึ่งถือวาต่ำมาก ดวยเหตุน้ีสงผลให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนตาง (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2558 ..ออนไลน) และจาก

ขอมูลคะแนน..O-N  จากการสัมภาษณครูหองวิชาการ พบวาคะแนนสอบ O-N  ในปการศึกษา 2562 ของนักเรียน 

โรงเรียนวัดทุงครุ (พึ่งสายอนุสรณ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในวิชาคณิตศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ย.27. 1.จากคะแนนเต็ม.100.

ซึ่งต่ำกวาเกณฑรอยละ 50  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแบบ TAI เปนการเรียนรูแบบผสมผสานระหวางการเรียนแบบ

รวมมือและการสอนแบบรายบุคคลเขาดวยกัน (กฤษฎา ขวัญถาวร, 2554: 2-3)  

เนื่องดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูในปจจุบันมีความกาวหนาและมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว แบบฝกทักษะเปน

สื่อการเรียนรูชนิดหน่ึง ท่ีนักเรียนตองใชควบคูกับการเรียน ทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนำไป

แกปญหาเปนรายบุคคลและรายกลุม อีกทั้งยังเปนเครื่องมือที่ครูผูสอนใชในการประเมินผลการจัดการเรียนรูของนักเรียน

ไดเปนอยางดี (อุษณีย เสือจันทร, 2552: 18)  

 จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาว ทำใหผูวิจัยสนใจศึกษาการพัฒนาชุดฝกทักษะรวมกับ

เทคนิคการสอนแบบ TAI ซึ่งผูวิจัยเลือกเน้ือหา เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจานวนจริง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

โรงเรียนวัดทุงครุ (พ่ึงสายอนุสรณ) เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจานวนจริงโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 

TAI สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรู

เบ้ืองตนเก่ียวกับจานวนจริง ดวยเทคนิคการสอนแบบ TAI สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  
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 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมตีอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะ

กับเทคนิคการสอนแบบ..TAI..เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวนจริง 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

ขอบเขตดานประ ากร  

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี..1 ภาคเรียนท่ี..1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวัด

ทุงครุ (พ่ึงสายอนุสรณ) จำนวน 5 หองเรียน รวมท้ังหมด 217 คน 

ตัวแปรท่ีศึกษา  

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรู เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจำนวนจริง โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 

TAI สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

2. ตัวแปรตาม ไดแก  

2.1 ประสิทธิภาพชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจำนวนจริง โดยใชเทคนิคการ

สอนแบบ TAI สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

2.2 ประสิทธิผลชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวนจริงโดยใชเทคนิคการสอน

แบบ TAI สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชชุดฝกทักษะกับ

เทคนิคการสอนแบบ TAI เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวนจริง  

ระยะเวลาท่ี  นการวิจัย  

 ระยะเวลาในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดำเนินการทดลองดวยตนเองในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 โดยใชเวลาใน

การทำวิจัยท้ังหมด 12 คาบ คาบละ 1 ช่ัวโมง แบงเปนเวลาในการสอน 10 คาบ และเวลาในการทดสอบ 2 คาบ 

 

กรอบแนวคิด นการวิจัย 

   ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

การจัดการเรยีนการสอน เรื่อง 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวนจรงิ สำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใช แบบ

ฝกทักษะกับเทคนิคการสอน แบบ TAI 

1 ประสิทธิภาพชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวนจรงิ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 

2 ประสิทธิผลชุดฝกทักษะวิชาคณติศาสตร เรื่อง ความรู

เบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวนจริง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 2 

3 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะกับ

เทคนิคการสอนแบบ TAI เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ

จำนวนจริง 
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วิธีดาเนินการวิจัย  

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจำนวนจริง โดยใชเทคนิค

การสอนแบบ TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 โดยผูวิจัยไดเสนอรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย

ตามลำดับข้ันตอน ดังน้ี  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

3. ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ  

4. การเก็บรวบรวมขอมูล  

5. การวิเคราะหขอมูล  

 6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะคณิตศาสตรเรื่องความรู เบื้องตนเกี่ยวกับระบบ

จำนวนจริง โดยใชเทคนิคการสอนแบบ TAI 

รายการคะแนน N คะแนนเตม็ X� S.D. 
รอยละของ 

คะแนนเฉลีย่ 

ผลการประเมินระหวางเรียน 30 204 165.30 13.47 81.03 

ผลการทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 30 30 23.87 2.40 7 .56 

 

ตารางท่ี  แสดงดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูของนักเรียนโดยใชชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ

จำนวนจริง ดวยเทคนิคการสอนแบบ TAI สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

รายการคะแนน N คะแนนเตม็ คะแนนรวม คาดัชนีประสิทธิผล ( . .) 

ผลการทดสอบกอนเรียน 30 30 385 
0.6427 

ผลการทดสอบหลังเรียน 30 30 716 

 

 ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูของนักเรียนโดยใชชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวน

จริง ดวยเทคนิคการสอนแบบ TAI สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 มีคาเทากับ 0.6427 แสดงวา ผู เร ียนมี

ความกาวหนาในการเรียนคิดเปนรอยละ 64.27 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ชุดทักษะเรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 

81.03/7 .56  

2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูของนักเรียนโดยใชชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

จำนวนจริง ดวยเทคนิคการสอนแบบ TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเทากับ 0.6427 แสดงวา ผูเรียนมี

ความกาวหนาในการเรียนคิดเปนรอยละ 64.27  

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับ

เทคนิคการสอนแบบ TAI.เรื่อง.ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวนจริง.อยูในระดับมากทุกรายการ 
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อภิปรายผล  

1. ประสิทธิภาพของชุดทักษะเรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

มีประสิทธิภาพเทากับ 81.03/7 .56 ซึ่งผานเกณฑที่ตั้งไว ทั้งนี้ เปนเพราะในการสรางชุดฝกทักษะนี้ ผูวิจัยไดศึกษา

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะหเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและการสรางชุดการเรียนรูจากเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ มีการวางแผน การจัดลำดับเน้ือหาและข้ันตอนการเรียนรู ผูเรยีนสามารเขาใจในเน้ือหาสาระไดงาย  

2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูของนักเรียนโดยใชชุดฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

จำนวนจริง ดวยเทคนิคการสอนแบบ TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเทากับ 0.6427 แสดงวา ผูเรียนมี

ความกาวหนาในการเรียนคิดเปนรอยละ 64.27 ท้ังน้ีเน่ืองจากผูวิจัยไดสรางแบบฝกทักษะ ข้ึนมาเพ่ือใหนักเรียนไดรูจักการ

ทำงานแบบกลุมรวมมือ โดยท่ีแบบฝกทักษะไดผานการสรางท่ีเหมาะสมแกวัยของนักนักเรียน  

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะรวมกับ

เทคนิคการสอนแบบ..TAI พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 .มีคาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 4.17 ซึ่งอยูใน

ระดับมาก แสดงวา วิธีการสอนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความเหมาะสม 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะการนา ป   

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแบบ TAI.จำเปนตองใชเวลาในการจัดกิจกรรม ดังนั้นครผููสอน

จะตองวางแผนในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาท่ีกำหนด  

2. ครูผูสอนควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแบบ.TAI..เพ่ือเตรียมความพรอมกอนสอน  

ขอเสนอแนะ นการวิจัยครังตอ ป  

1. ควรมีการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแบบ.TAI กับการเรียนแบบปกติ หรือ 

การเรียนรูในรูปแบบตางๆ  

 2. ควรศึกษาความคงทนตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแบบ TAI 
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คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเหนของครู รงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัยสำนักงานเขตพืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

        

       

   1  
 

รัฐพล ทีคํา  จุฑารัตน นิรันดร และพรหมพิริยะ พนาสนธิ ์

R po  ee 1, r  Nir o ², P ro piri  P rso 3 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี,  

ผูนิพนธหลัก -mail: po ep 026@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลยัสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และอายุ การวิจัยครั้งนี้เปนแบบวิจัยแบบเชิงพรรณณา 

ประชากรที่ใชในการวิจัยประกอบไปดวยครูโรงเรียน สมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 จำนวน 155 คน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กำหนดขนาดโดยการเปดตารางเครจซี่

และมอแกน ซึ่งมีจํานวน 113 คน สุมโดยวิธีแบบอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบคาที 

ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการความคิดเห็นของครูโรงเรียน

สมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ครู

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอายุ 

ตางกันมีความคิดเห็นนตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ  การบริหารงานเปนทีม  

 

 

The Objective of this research were: to study the level of the desirable characteristics. of school 

i is r ors s perceive   e c ers  s s o wi l i sc ool er e secondary education 

service area office10 (2) To compare the desirable This research methodology was descriptive research. 

e pop l io  co sis e  o  e c ers i   o  i l i c ool er e ice o  e 

eco r  c io l ervice re  10, 155 people w o were e c ers i  s s o wi l i sc ool 

e s ple ro p co sis e  o  e c ers s s o wittayalai school under the secondary: education 

service area office 10. The size was determined by using the Krejcie and Morgan table and consisted of 

113 people who were randomed by Stratified Random Sampling method according to the school. The 
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instrument used in this research was a 5 - level rating scale questionnaire and data were analyzed by 

Perce e, e  r  evi io   es e  po esis  ependent t-test.  

Major Finding: 1) The desirable characteristics of school administrators as perceived by teachers 

 s s o wi l i sc ool er e secondary education service area office 10 , were  i  

level both inoverall and every aspects. 2 )  The desirable characteristics of school administrators as 

Perceive   e c ers  s s o wi l i sc ool er e secondary. education service area 

office 10 , o   e over ll  e c  spec s were i ere   e .0 5  statistical significance, 

classified by educational level found that the overall and each aspects were different at the .05 statistical 

significance and classified by age found that the overall and each aspects were different at the .0 5 

statistical significance.  

: Desir le c r c eris ics, e c ers percep io   

 

บทนำ 

บริบทของโลกในปจจุบันมีลักษณะของขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี

เปนกุญแจสำคัญ เปดโลกกวางใบน้ีใหเช่ือมโยงถึงกัน สามารถถายเทขอมูลวิทยาการตาง ๆ จากท่ีหน่ึงของสุดขอบโลกไปยัง

อีกท่ีหน่ึงของโลกใบน้ี ภายในระยะเวลาอันสั้น ประเทศตาง ๆ หันมาแขงขันทางการคาแทนการสรางอำนาจทางการทหาร

และการเมือง พรอมกันน้ันไดสรางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของโลกแบบใหมในศตวรรษท่ี 21 ข้ึน การปฏิรูปการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดกอใหเกิดกระแสการตื่นตัวของคร ูอาจารย และผูท่ีเก่ียวของ ในการจัดการศึกษา

ท้ังหลาย ปรับเปลี่ยนไปสูการจัดการศึกษาโดยมุงเนนความรูคูคุณธรรมอยางมีคุณภาพ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของ

คนไทยที่พึงปรารถนา การบริหารงานตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ จำเปนตองอาศัยผู ริหาร

สถานศึกษาเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นดำเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของ

การศึกษา และความคาดหวังของสังคม (ธีระ รุญเจริญ, 2553  10)  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 กำหนดไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา

คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการ

ดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  และมาตรา  กำหนดไววา “การจัดระบบโครงสรางและกระบวน

การกศึกษา ใหยึดหลักดังน้ี (1) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏบัิติ (2) มีการกระจายอำานาจไปสู

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา (4) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูคณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษา และพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง (5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใช

ในการจัดการศึกษา (6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น” (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาต,ิ 2542  5)  

แผนการศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2560-257  ไดวางยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และ

นวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ มีเปาหมายเพื่อ 1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเปนและมี

สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและ

หนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู

และนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการ
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สรางสังคมแหงการเรียนรูมีเปาหมายเพื่อ 1) ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของผลเมืองไทย และทักษะและ

คุณลักษณะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัด

กิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหลงเรียนรู ตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการ

เรียนรู มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถงึไดโดยไมจำกัด เวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด 

การติดตาม การประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับ

สากล 7) ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแผนการศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2560-257  ชี้ใหเห็น

ถึงความสำคัญการพัฒนาคน ซึ่งเปนกำลังหลักของประเทศ และหนวยงานที่มีหนาที่หลัก และเกี่ยวของโดยตรงในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ สถาบันทางการศึกษา โรงเรียนถือเปนสถาบันทางการศึกษาที่มีความสำคัญยิ่งตอการ

วางรากฐานการศึกษา ภายในโรงเรียนแตละแหงประกอบไปดวย ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

ซึ่งมีบทบาทตอการจัดการศึกษาท่ีแตกตางกันออกไป และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกำหนดบทบาท

หนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาวา เปนผูนำนโยบายไปสูการปฏิบัตงิานในโรงเรียนท้ังในดานวิชาการ ดานบุคลากร 

ดานกิจการนักศึกษา ดานธุรการการเงิน และพัสดุดานอาคารสถานที่และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซึ่ง

สอดคลองกับภิญโญ สาธร อางถึงใน พรหมพิริยะ พนาสนธิ์ (2562  102) ไดกลาวถึงความสำคัญของผูบริหารโรงเรียนวา 

โรงเรียนเปนระบบสังคมระบบหนึ่ง อาคารเรียน หลักสูตร แบบเรียน อุปกรณการเรียนการสอนจะดีเพียงใดก็ตาม จะไร

ความหมาย ถาหากคนใชสิ่งเหลานี้ไมมีความสามารถพอ ไมมีความตั้งใจที่จะใชใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมความวา ความ

เจริญในวงการศึกษาขึ้นอยูกับบุคคลหลายฝาย แตที่สำคัญที่สุด คือ ผูบริหาร ดังนั้น ผูบริหารจึงเปนบุคคลที่สำคัญยิ่งตอ

ความกาวหนาของโรงเรียนทุกระดับ การท่ีผูบริหารจะดำเนินการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตาม

เปาหมายน้ัน ข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งทำหนาท่ีเปนผูนำบุคลากรในโรงเรียนใหการดำเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงคที่กำหนดไว การบริหารโรงเรียนใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารตองมี

ความรูความสามารถมีคุณธรรมมีบุคลิกภาพ มีความเปนผูนำ และมีมนุษยสัมพันธ คุณลักษณะของผูบริหารเหลาน้ี ยอมมี

ความสำคัญตอการบริหารของโรงเรียน ซึ่งจะทำใหครูผูปกครองและนักเรียนมีความเชื ่อถือและความเชื ่อมั่นในการ

บริหารงาน และไดรับความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลตอประสิทธิภาพของการบริหารโรงเรียน ผูบริหาร

โรงเรียนจึงเปนบุคคลสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนใหงานบรรลุเปาหมายที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

บุคลากรในโรงเรียนจะใหความรวมมือดวยอยางจริงใจ มีความมั่นใจ มีความเช่ือมั่น มีความศรัทธา ยอมข้ึนกับคุณลักษณะ

ของผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี สรางมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงานไดดี ฉะน้ัน 

ผูบริหารโรงเรียนจึงเปนบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดในการบริหารโรงเรียน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว นอกจาก

ผูบริหารโรงเรียนจะมีความสำคัญดังกลาวแลว ครูในโรงเรียนท่ีมีความสำคัญไมยิ่งหยอนไปกวาผูบริหารโรงเรียน เพราะครู

เปนผู สอนและใหความรู กับนักเรียน เปนผู มีความสำคัญยิ่งในการปฏิบัติงาน เปนผู ปฏิบัติใหงานในโรงเรียนบรรลุ

วัตถุประสงคที่ตั้งไว ครูจะทำงานไดดีตอเมื่อมี ผูบริหารโรงเรียนที่มีลักษณะเปนผูนำ ใหครูเกิดความศรัทธาและมีความ

เชื่อมั่นในตัวผูบริหารทั้งครูและผูบริหารจะตองทำงานรวมกัน ความคิดเห็นของครตูอผูบริหารโรงเรียนจึงมีความสำคัญตอ

การปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารกับคณะครูในโรงเรียน คุณลักษณะของผูบริหารท่ีพึงประสงค นับวาเปนปจจัยสำคัญ

ที่สามารถทำใหการบริหารงานบรรลุผลสำเร็จตามตองการและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผูบริหารที่มีลักษณะทางดาน

บุคลกิภาพ ความสามารถในการบริหารงานดานวิชาการและความเปนผูนำ  

นอกจากนี้การปฏิบัติตนของผูบริหารยังสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งขวัญและกำลังใจ

ของครูดวย ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กลาววา 
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ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงมีภาวะผูนำสูงตลอดมนุษยสัมพันธ ซึ่งเปนที่ยอมรับ

ของผูที่เกี่ยวของ และความเปนประชาธิปไตย หากผูบริหารมีคุณคาและความสามารถที่เหมาะสมก็จะไดรับความรวมมือ

รวมใจจากผูรวมงานในองคกร ตลอดจนชุมชน และทองถิ่น ซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติงาน ประสบความสำเร็จ ดวยเหตุน้ี

ผู วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคนหาคุณลักษณะที ่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูในโรงเร ียน

สมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของผูบริหารใหมีสมรรถนะที่สูงขึ้น สามารถผลักดันใหสถานศึกษาบรรลุผลสำเร็จตามที่ตองการ และเปนแนว

ทางการปฏิบัติหนาที ่ไดอยางถูกตอง เหมาะสมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาแหงชาติ (สำนักงานเขตพื้นที ่การ

มัธยมศึกษา เขต 10, 2563) ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 วามีคุณลักษณะเชนใด เพ่ือ

เปนแนวทางสำหรับผูบริหารสถานศึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคุณภาพเพ่ือให

การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของครูในโรงเรียน

สมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตามเพศระดับการศึกษาและอาย ุ

 

ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน

สมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 3 ดาน (ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และท่ีแกไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553) และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562) ใน 3 ดาน คือ  

1.1 คุณลักษณะทางวิชาการ  

1.2 คุณลักษณะทางวิชาชีพ  

1.3 คุณลักษณะสวนบุคคล  

2. ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 จํานวน 155 คน  

3. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 1) เพศจำแนกเปน 2 กลุม คือ (1) เพศชาย (2) เพศหญิง 2) ระดับการศึกษาจําแนก

เปน 2 กลุม คือ (1) ปริญญาตรีและ (2) สูงกวาปริญญาตรี 3) อายุจำแนกเปน 2 กลุม คือ (1) ต่ำกวา 40 ป (2) ตั้งแต 40 

ปข้ึนไป 

ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของครูตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศกึษาโรงเรยีนสมุทรสาคร

วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 3 ดาน 1) คุณลักษณะทางวิชาการ 2) คุณลักษณะทาง

วิชาชีพ 3) คุณลักษณะสวนบุคคล 
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กรอบแนวคิด นการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดำเนินการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู

ในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 อาศัยแนวคิดตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2553) 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 โดยศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารใน 3 ดาน คือ คุณลักษณะ

ทางวิชาการ คุณลักษณะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะสวนบุคคลตามภาพท่ี 1 

 

  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

ประ ากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรประชากรท่ีใชศึกษาครั้งน้ี ไดแก ครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 จํานวน 155 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ กลุมตัวอยางครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 113 คน ซึ่งกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการปดตารางเครจซี่และมอรแกน 

และไดทําการสุมแบบงาย ( i ple R o  pli )  

เคร่ืองมือท่ี  นการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี เปนแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี ่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบการเลือกตามรายการ 

( ec  is )  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 3 ดาน คือ คุณลักษณะทาง

วิชาการ คุณลักษณะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

(R i  sc le) ตามแบบลิเคิรต ( i er ) 5 ระดับ ดังน้ี ระดับ 5 หมายถึงมากท่ีสุดระดับ 4 หมายถึงมากระดับ 3 หมายถึง

ปานกลางระดบั 2 หมายถึง มีนอยระดับ 1 หมายถึงนอยท่ีสุด 

สถานภาพของกลุมตัวอยาง 

1. เพศ 

- ชาย 

- หญิง  

2. ระดับการศึกษา 

- ปริญญาตร ี

- สูงกวาปริญญาตรี  

3. อายุ 

- ต่ำกวา 40 ป 

- 40 ปข้ึนไป 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียน

สมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 3 ดาน คือ 

1. คุณลักษณะทางวิชาการ  

2. คุณลักษณะทางวิชาชีพ  

3. คุณลักษณะสวนบุคคล 
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การสรางเคร่ืองมือท่ี  นการวิจัย  

1. ศึกษาเอกสารหนังสือแนวคิดตาง ๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือนำขอมูลท่ีไดจากการศึกษามากำหนดแนวทางในการสรางเครื่องมือ  

2. ศึกษาความหมายทฤษฎี หลักการ แนวคิด องคประกอบเพื่อทำเปนนิยามเชิงปฏิบัติการ (นิยามศัพทเฉพาะ) 

และนำนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ มาเปนแนวทางในการสรางขอคำถาม  

3. สรางแบบสอบถามจากงานวิจัยของพรหมพิริยะพนาสนธิ์ (2561) แนวคิดซึ่งมีองคประกอบใน 3 ดาน คือ 

คุณลักษณะทางวิชาการไดขอคำถาม 12 ขอ คุณลักษณะทางวิชาชีพไดขอคําถาม 11 ขอ และคุณลักษณะสวนบุคคลไดขอ

คำถาม 11 ขอ รวม 34 ขอ  

4. นำรางแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ (Fact V li i ) 

โดยนำผลคะแนนจากการ พิจารณาของผูเชี่ยวชาญ มาคำนวณหาคาความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค 

( e  o  e  ec ive o r e ce  ) ไดคา IOC ทุกขออยูในระหวาง 0.67-1.00  

5. นำแบบทดสอบท่ีมีการแกไขแลวไปทดลองใช ( r  o  ) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน แลว

นำคะแนนที่ไดมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( lp  coe icie ) ของครอนบาค ไดคา

สัมประสิทธ์ิแองฟาท้ังฉบับเทากับ .87  

6. นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาคาความเที่ยง (V li i ) และคาความเชื่อมั่น (Reli ili ) มาจัดพิมพ

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนำไปใชในการเก็บขอมูลตอไป  

การเกบรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยคนควาไดดำเนินการดวยตนเองตามขั้นตอนตอไปน้ี ผูวิจัยคนควาทำหนังสือถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ีเพ่ือขอความอนุเคราะหถึงผูอำนวยการครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการแจกแบบสอบถามใหกับครูท่ีเปน

กลุมตัวอยางในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 113 คน และ

เก็บแบบสอบถามคืนดวยตัวเอง ผู ว ิจัยไดร ับแบบสอบถามคืนมาจำนวน 113 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 และนำ

แบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณและนำไปวิเคราะหหาคาทางสถิติตอไป  

การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามไดสมบูรณครบถวนแลว ผูศึกษาคนควานำแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลดังน้ี  

เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ ( ec  is ) วิเคราะห

โดยหาคาความถี่ และคารอยละ (Perce e) เปนแบบสอบถามเกี ่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผู บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ( e ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) โดยใชเกณฑการแปลความหมายของ

คาเฉลี่ย (บุญชมศรีสะอาด, 2535  100) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา วิเคราะหโดยการทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสะตอกัน (t-test ชนิด epe e )  

สถิติท่ี  นการวิเคราะหขอมูล 

1. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ  

1.1 การหาคาความเท่ียงตรง (V li i ) โดยการใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค  

1.2 การหาคาความเชื่อมั่น (Reli ili ) โดยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอบบาค (Cronbach's 

lp  oe icie ) ( ro c , 1 84  161)  

2. สถิติพรรณนา  
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2.1 รอยละ (Perce e)  

2.2 คาเฉลี่ย ( e )  

2.3 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( r  evi io )  

3. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน  

3.1 การทดสอบคาที ชนิดกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสะตอกัน (t-test ชนิด epe e )  

 

ผลของการวิจยั 

สถานภาพของของครูผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.80 จบ การศึกษาปริญญาตรี 

คิดเปน รอยละ 70.80 และมีอายุต่ำกวา 40 ป คิดเปนรอยละ 68.10 ความคิดเห็นของครูผูตอบแบบสอบถาม ในภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน สรุปไดดังน้ี ความคิดเห็นของครูผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง คุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ดานคุณลักษณะทางวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน

ระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 ลำดับแรก ไดแก ผูบริหารไดเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู

เกี่ยวกับนวัตกรรมทางวิชาการแกครูในโรงเรียน ผูบริหารมีเวลาสำหรับครูเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาดานการเรียน

การสอน และผูบริหารไดจัดใหครูผลิตและใชสื่อประกอบการเรียนการสอน ตามลำดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

ผูบริหารไดจัดหาเอกสารสิ่งพิมพใหครูไดอานเพื่อพัฒนางานวิชาการดานความคิดเห็น ความคิดเห็นของครูผู ตอบ

แบบสอบถามในเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ดานคุณลักษณะทางวิชาชีพ โดยรวมเมื่อพิจารณาเปนราย

ขออยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 ลำดับแรก ไดแก ผูบริหารมีการพัฒนาตนเองและ

กระตุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ผูบริหารมีความรูทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกาวทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลก ผูบริหารสามารถบริหารงบประมาณทรัพยสินและรายไดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา 

ผูบริหารไดเปดโอกาสและสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมทางวิชาการท่ีสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียน และผู บริหาร

ไดเขาประชุมทางวิชาการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานอยางสม่ำเสมอ ตามลำดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

ผูบริหารมีความสามารถในการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคสวนบุคคล พบ 

วาความคิดเห็นของครูผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ดานคุณลักษณะสวนบุคคล 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมาทุกขอ โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 

ลำดับแรก ไดแก ผูบริหารมีปฏิภาณไหวพริบในการบริหารเปนอยางด ีผูบริหารมีบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสมกับตำแหนงหนาท่ี 

และผูบริหารเปนที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชาและบุคคลทั่วไป ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริตยุติธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 

ผูบริหารยึดคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลและทันสมัยอยูเสมอ ผูบริหารเปนนักพัฒนา

และบริการสังคมอยูเสมอ ตามลำดับ สวนขอที่มีคาเฉลี ่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ด ีแก

ผูใตบังคับบัญชา  

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรู

ของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยจำแนกตาม เพศ ระดับ

การศึกษา และอายุ สรุปไดดังน้ี พบวาครูที ่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผู บริหาร

สถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานคุณลักษณะทางวิชาการแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.5 สำหรับที่เหลือไมแตกตางกัน พบวาครูที ่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ
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คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ไมแตกตางกัน 

ทุกดาน พบ วาครูที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตาง

กัน เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวาไมแตกตางกันทุกดาน  

 

อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สามารถนำขอสรุปสำคัญมาอภิปรายผล ไดดังน้ี 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของชุติมา ศิริไพรวัน 

(2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ

ครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และอยูในระดับมากทุก

ดาน สอดคลองกับงานวิจัยของสังวาล บัวศรี (254 ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ ผลการวิจยั

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองงานวิจัยของปรีชา ชองคันปอน (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะท่ี

พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาคุณลักษณะท่ี

ผูวิจัยนำมาศึกษาใน 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะทางวิชาการ ดานคุณลักษณะทางวิชาชีพ และดานคุณลักษณะสวนบุคคล 

ลวนเปนคุณลักษณะท่ีผูบรหิารสถานศึกษาสวนใหญจงึมีอยูแลว ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงคท้ัง 3 ดานน้ี เปนกุญแจสำคญั

ท่ีทำใหผูบริหารประสบความสำเรจ็ในการปฏิบัติงานทำใหการศึกษาภายในสถานศึกษาของตนเองมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของแมกนูสัน ( so , อางถึงในชุติมา ศิริไพรวัน, 2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะ

เฉพาะของผูบริหารการศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จในการบริหารงานโรงเรียน พบวา คุณลักษณะสวนตัว ไดแก ความยุติธรรม 

มีความรอบรู มีอารมณมั่นคง มีความซื่อสัตย มีความจริงใจ มีความเปนกันเอง มีอารมณขัน เปดเผย เขาใจงาย มีความ

มั่นคง มีความขยัน และเห็นใจผูอ่ืน คุณลักษณะดานวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการติดตอผูอ่ืนไดด ีมีความรูในวิชาการ

บริหาร รูจักมอบหมายงาน สามารถรวมทำงานกับผูอ่ืนไดดี มีความสามารถในการตัดสินใจ จากงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาที่ควรมี ไดแก คุณลักษณะดานวิชาการ คุณลักษณะดานวิชาชีพ 

คุณลักษณะสวนบุคคล นอกจากนี้เมื ่อผู วิจัยพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีประเด็นที่สำคัญแกการอภิปรายดังน้ี 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ดานคุณลักษณะทางวิชาการโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ

ผูบริหารสถานศึกษาโดยสวนใหญใหความสำคัญกับงานวิชาการเปนอยางยิ่ง เพราะงานวิชาการคือภารกิจหลัก เนื่องจาก

เปนงานที่เกี ่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนโดยตรง สงผลแกผูเรียนโดยตรง จึงทำใหผู บริหารสถานศึกษาควรมี

คุณลักษณะทางวิชาการท่ีดีเปนอยางยิ่ง เพราะผูบริหารสถาน ศึกษาท่ีสามารถพัฒนาโรงเรียนในดานวิชาการจนกลายเปน

จุดแข็งได ยอมทำใหบุคลากรภายในสถานศึกษาตองการ และใหความรวมมือเปนอยางดีในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ

งานวิจัยของบ็อททัมส และคณะ ( o o s  o er, 2003 อางถึงในนันทภัค สุขโข, 2560) ไดศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ

การคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูงใหมาบริหารจัดการโรงเรียน สรุปไดวา ผูบริหารควรมีลักษณะดังน้ี คือ 

เปนผูทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง มีพรสวรรคในการเปนผูนำ เขาใจภารกิจของโรงเรียนและชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ของนักเรียน รูวิธีการทำงานรวมกับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงสรางสรรค ใหการ
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สนับสนุนครูใหดำเนินการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อยังประโยชนใหแกนักเรียน จึงทําใหคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรยีนสมทุรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 ดานคุณลักษณะทางวิชาการโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของอำไพ อุนศิริ (2557) ได

ศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ ของครูจังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  ผลการวิจัย พบวา ดานคุณลักษณะทางวิชาการในภาพรวมอยูในระดับมากคุ ณลักษณะ

อันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ดานคุณลักษณะทางวิชาชีพ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ

ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหารงานที่ดี ไมมุงงานจนมากเกินไป ใหความสำคัญในเรื่องมนุษยสัมพันธรู จักการ

บริหารงานและบริหารคนใหมีความสมดุลกัน จึงทำใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และทําใหบุคลากรภายใน

สถานศึกษาของตนเองคอนขางพึงพอใจ และใหความรวมมือในการทํางานไดเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของแบล็

คมอร และบารตี้ ( l c ore  r , 2006 อางถึงในนันทภัค สุขโข, 2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง เกณฑการคัดเลือก

ผูบริหารสถานศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนภาพลักษณ

ของโรงเรียน จึงควรมีลักษณะอันพึงประสงคดังน้ี คือ มีความรูความสามารถเหมาะกับตำแหนงหนาท่ีท้ังในเรื่องการบริหาร

จัดการองคกรและการเรียนการสอน มีภาวะความเปนผูนำสูง มีความคิดสรางสรรค ซื่อสัตย มีทักษะในการเจรจา และมี

มนุษยสัมพันธดี จึงทำใหคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ดานคุณลักษณะทางวิชาชีพ โดยรวมและรายขออยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของชญาดา มั่นศรี (2557) ไดศึกษาวิจยัเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พบวา ดานคุณลักษณะทาง

วิชาชีพอยูในระดับมาก คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูดานคุณลักษณะสวนบุคคล

โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โดยสวนใหญผูบริหารมักมีบุคลิกภาพที่ดี แตงกายดูสุภาพ

เรียบรอย มีมารยาททางสังคมที่ดี และมีมนุษยสัมพันธมาก เนื่องจากบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา คือ ตอง

จัดการบริหารท้ังงานและคนดวย จึงตองเปนท้ังแบบอยางใหกับบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือสรางความเคารพนับถือ และตอง

เปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชาเพียง เทาน้ีการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาก็จะดมูีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เปนการปองกัน

มิใหเกิดภาวะปญหาเกี่ยวกับบุคลากรทางการเรียนการสอนไดเปนอยางดี สอดคลองกับอดุลยเดช พาบุ ธีรวัฒน เยี่ยม 

และวรวรรณ อุบลเลิศ (2558  201-121) พบวา อยูในระดับมากทุกดาน จึงทำใหคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

ดานคุณลักษณะทางวิชาชีพโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของศุภมาส วิสัชนาม (2560) ได

ศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

พบวาดานคุณลักษณะสวนบุคคลโดยรวมอยูในระดับมาก  

การเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาย ุมีรายละเอียด

ในการอภิปรายดังน้ี ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู

ของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทั้งเพศชายและเพศหญิง 

โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 สอดคลองกับงานวิจัยของดุจเดือน คำวัง 

(255 ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบเจตคติของครูและนักศึกษาที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสกลนคร พบวา จําแนกตาม

เพศ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาทั้งครูเพศหญิงและครูเพศชายมีการ
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รับรูที่แตกตางกันในเวลาทำงาน อันเนื่องมาจากนิสัยหรือพฤติกรรมของแตละบุคคล รวมไปถึงบทบาท และภาระงานท่ี

ไดรับ ซึ่งเพศก็มีสวนในการปฏิบัติงานหรือไดรับคำสั่งมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษาดวยเชนกัน จึงมีความคิดเห็นท่ี

แตกตางกันไดสอดคลองกับ ณฐมน เพ็ญแนวคำ (2551) เพศหญิงเพศชายอาจมีความคิดเห็นเหมือนกันไดบางเรื่อง และใน

บางเรื่องเพศชายบางคนอาจคิดเหมือนเพศหญิงบางคน เมื่อเทียบฐานะโดยรวมแลว ทั้งสองเพศมีฐานะวัฒนธรรมและ

สังคมตางกัน เปนผลใหความคิดเห็นของแตละเพศตางกันไปดวย ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท้ัง

ครูที่จบปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีโดยรวมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานคุณลักษณะทางวิชาการและดานคุณลักษณะสวนบุคคลมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ. 05 สอดคลองกับงานวิจัยของจินดา พุมสกุล (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผูบริหารท่ีพึงประสงคตาม

ความคิดเห็นของผูบริหารและคร ูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ผลการวิจัย พบวา การ

เปรียบเทียบคุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของผูบริหารและคร ูจำแนกตามวุฒิการศึกษาแตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ. 05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาครูแตละคนที่จบการศึกษาที่แตกตางกัน อาจจะไดรับ

มอบหมายงานจากผูบริหารท่ีแตกตางกันไปดวย อาจจะมอบหมายงานตามความถนัด หรือตามคุณวุฒิท่ีจบมาของครูแตละ

คน เพื่อใหงานของครูแตละคนที่ไดรับผิดชอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหครูที่จบปริญญาตรี

หรือสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ าฟช จำนุรักษ (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารตามทัศนะของครูผูสอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัย 

พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร จำแนกตามอายุ และการศึกษา โดยรวมและราย

ดานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ. 05 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท้ัง

ครูที่อายุต่ำกวา 40 ป และครูที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป โดยรวมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานคุณลักษณะทางวิชาการ และดานคุณลักษณะสวนบุคคล มีความแตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 สอดคลองกับงานวิจัยของ าฟซ จำนุรักษ (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึง

ประสงคของผูบริหารตามทัศนะของครูผูสอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบวา ผลการ

เปรียบเทียบระดับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารจำแนกตามอายุโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ. 05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาครูท่ีมีอายุแตกตางกัน ยอมมีเจตคติท่ีแตกตางกัน ตามภาระงานท่ีตนไดรับ อาจ

มีสาเหตุมาจากมุมมอง แนวคิด คานิยม ที่ครูแตละคนไดมีประสบการณที่เคยผานมา โดยครูที่มีอายุมากกวา ยอมเจอการ

สถานการณหรือผูบริหารสถานศึกษาท่ีแตกตางกัน จึงทำใหมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพรพิมล 

นิยมพันธุ (2550) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบรหิารมืออาชีพตามความคิดเหน็ของผูบริหารและคร ูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามอาย ุโดยรวมและราย ดานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ. 05  

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

ผูบริหารควรมีความเขาใจในเรื่องเทคโนโลยีและศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอผูบริหารควรมีความสามารถใน

การจัดองคกรโครงสรางการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรผูบริหารควร ยึดคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาความสัมพันธของคุณลกัษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการ
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รับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ควรศึกษาสภาพปญหา

ของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 10 ควรศึกษาเชิงลึกถึงความตองการของคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับ รูของครูใน

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ตามผลการวิจัยฉบับน้ี 
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สังกัดสำนักงานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ุมพรเขต1 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 

5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และ (2) เปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำแนกตาม

วิทยฐานะ และประสบการณการทำงาน 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรเปนครูผูสอนในโรงเรียนเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 153 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ 

เครจซี่ และมอรแกน และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ ไดจำนวน 108 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จำนวน 5 ดาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-Test) 

ผลการวิจัยพบวา (1) ปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย 3 ลำดับแรก ไดแก ดานสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยกีารเรียนการสอน ดานการวัดผลประเมินผล และดาน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (2) เปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 

5 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 จำแนกตามวิทยฐานะและประสบการณการทำงานโดยรวม

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผูสอนที่มีวิทยฐานะมีความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงาน

วิชาการนอยกวาครูผู สอนที่ไมมีวิทยฐานะ และครูผู สอนที่มีประสบการณ 10 ปขึ ้นไปมีความคิดเห็นตอปญหาการ

บริหารงานวิชาการนอยกวาครูผูสอนท่ีมีประสบการณต่ำกวา 10 ป 

คำสำคัญ  การบริหารงานวิชาการ   

 

 

The objectives of this research were: ( 1) To e i e e pro le s co cer i  c e ic 

i is r io  o  e sc ools i  c por  c ool Ne wor  5 er e por  Pri r  

c io l ervice re  ice 1   ( 2)  o e  co p riso  o  e c ers  opinions towards the 

pro le s co cer i  c e ic i is r io  o  e sc ools i  c por  c ool Ne wor  5 
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er e por  Pri r  c io l ervice re  ice 1 s cl ssi ie  c e ic s i   wor  

e perie ce. 

This research methodology was a survey research. The population consisted at 153 teachers of 

e c por  c ool Ne wor  5 er e por  Pri r  c io l ervice re  ice 

1. Obtained by sampling size was determine by Krejcie and Morgan.  e s ple were 108 e c ers o  

e c por  c ool Ne wor  5 er e por  Pri r  c io l ervice re  ice 1 

obtained by stratified random sampling. The research instrument was a 5-point rating scale questionnaire. 

e s is ics se  or l i  e collec e   were re e c , perce e, e , r  

Deviation and t-test. 

 The major research findings were that:  ( 1)  The level of the problems concerning academic 

i is r io  o  e sc ools i  c por  c ool Ne wor  5 er e por  Pri r  

c io l ervice re  ice 1 w s low. The mean scores listed in order from the highest to the lowest 

included innovative instructio l e i   ec olo , e s re e   ev l io   sc ool-based 

curriculum development; and ( 2)  e co p riso  res l s s owe  , s cl ssi ie  c e ic s i  

 wor  e perie ce, e e c ers  opinions towards the problems concerning academic administration 

o  e sc ools i  c por  c ool Ne wor  5 er e por  Pri r  c io l ervice 

Area Office 1were different in whole in part.   The teachers having academic standing thought that the 

level of the problems concerning the schools  academic administration was lower than the teachers 

vi  o c e ic s i   vi  wor  e perie ce less  10 e rs i . 

: academic administration 

 

บทนำ 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนปจจัยสำคัญ ในการพัฒนาชาติ รากฐานสำคัญของการพัฒนาชาติคือ การพัฒนา

คน คนที่มีคุณภาพจะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ สรางสรรคทางความคิด มีเจตคติคานิยมและคุณธรรมที่ดี การ

พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตจึง ถือเปนรากฐานสำคัญที่ทุกคนจะตองไดรับ สาระสำคัญของ

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-257 ) ไดกำหนดยุทธศาสตรทางดานการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรู ตลอด

ชีวิต โดยคนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อยางเปนสุข สอดคลองกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงมุงสรางกระแสสังคมใหการ

เรียนรูเปนหนาท่ีของ คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็กและสงเสริม การเรียนรูรวมกันของคนตางวัยควบคู

กับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชนและสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรู อยางสรางสรรค สื่อสารดวย

ภาษาที่เขาใจงาย รวมถึงสงเสริม การศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ สรางสังคมแหงการ

เรียนรูท่ีมีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยท่ีกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554). 

    สำหรับนโยบายพ้ืนฐานของรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการในหลักสตูรแกนกลางข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ตอ

ยอดจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกำลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีสมดุล

ทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน เจตคติที่จำเปนตอการศึกษา ตอการ
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ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต มุงเนนผูเรียนเปนสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  

   งานวิชาการเปนหัวใจของโรงเรียน สวนงานดานอื่น ๆ เปนองคประกอบที่จะทำใหสถาบันดำเนินไปดวยความ

ราบรื ่น ดังนั ้นทุกคนควรจะรับผ ิดชอบเปนผู นำในดานวิชาการเปนอันด ับแรกเพราะหนาที ่ของโรงเร ียนหรือ

สถาบันการศึกษาทุกแหง คือ การใหความรูแกนักเรียนในดานวิชาการ งานวิชาการถือวาเปนหัวใจของการบริหารการศึกษา 

เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษา ก็คือการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยูกับงานวิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการเปน

กิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช การจัดการเรียนการสอนน งานสื่อการเรียนการสอน 

งานวัดผลและประเมนิผล งานหองสมุด งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการ เพ่ือ

สงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เห็นไดวา การบริหารงานวิชาการนับเปน

งานที่สำคัญของโรงเรียนเปนหนาที่หลักของโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไมข้ึนอยูกับงานวิชาการของโรงเรียน ที่จะสราง

นักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู คูคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติตามท่ีตองการ เพ่ือนำไปใชในการดำรงชีวิตในสังคมได

ตอไป 

 โรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ซึ่ง

ประกอบดวย 11 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดขุนกระทิง โรงเรียนชุมชนบานถ้ำสิงห  โรงเรียนบานชองไทรราษฎรพัฒนา 

โรงเรียนบานทุงหงส โรงเรียนบานเขาบอ โรงเรียนวัดดอนมะมวง โรงเรียนวัดทุงคา โรงเรียนวัดเชิงกระ โรงเรียนบานคลอง

สูบ โรงเรียนบานเขาชันโตะและโรงเรียนบานเขายาวราษฎรพัฒนา ภาพรวมของทุกโรงเรียน พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนมีแนวโนมลดลงทุกๆป (รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา) และผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-N ) ปการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ อยูหลายกลุม

สาระ  

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนในโรงเรียนเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 มีความ

คิดเห็นวา ถาการบริหารงานวิชาการอยูระดับดี สามารถทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นดวย ผูวิจัยจึงมี

ความสนใจศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อใหทราบถึงปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมือง

ชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อนำขอมูลไปเปนแนวทางพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและครูในโรงเรียนเครือสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 และสามารถนำไปเปนแนวทางใน 

การจัดการเรียนการสอน การบริหารงานงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตอไป  

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1 เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 2 เพื่อเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำแนกตามวิทยฐานะ และประสบการณการทำงาน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

1 ขอบเขตของเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษา

เมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยศึกษาจากระทรวงศึกษาธิการขอบขายและ

ภารกิจท่ีกำหนดในกฎกระทรวง (2550:2 -30) มี 17 ดาน ผูวิจัยสนใจเลือกมา 5 ดานท่ีสอดคลองกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ของนักเรียน ดังน้ี 

1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

1.3 ดานสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการสอน 

1.4 ดานการวัดผลและประเมินผล 

1.5 ดานการนิเทศการสอน 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง   

2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบไปดวยจำนวน 11 โรงเรียน มี

ประชากรท้ังหมดจำนวน 153 คน 

2.2 กลุมตัวอยางที ่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผุ สอนโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 ปการศึกษา 2563  จำนวน  108  คน ซึ่งไดกำหนดขนาดกลุม

ตัวอยาง โดยใชตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejecie and Morgan) และใชวิธีส ุ มการแบงช้ันภูมิ (Stratified 

Random Sampling) 

3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรตน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของครู ในโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดังนี้ 1) วิทยฐานะ แบงเปน มีวิทยฐานะ และไมมีวิทยฐานะ และ 

2) ประสบการณการทำงาน แบงเปน ต่ำกวา 10 ปและ 10 ปข้ึนไป 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอปญหาของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนใน

เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 5 ดาน ไดแก 

ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการ

สอน ดานการวัดผลและประเมินผล และดานการนิเทศการสอน 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาปญหาของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5  

โดยศึกษาจากระทรวงศึกษาธิการ ขอบขายและภารกิจที่กำหนดในกฎกระทรวง (2550: 2 -30) มี 17 ดาน ผูวิจัยสนใจ

เลือกมา  5 ดาน โดยสรุปเปนกรอบแนวคิดได ดังน้ี 
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ปญหาของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนใน

เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ดานการพัฒนากระบวนการเรยีนรู 

3. ดานสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการสอน 

4. ดานการวัดผลและประเมินผล 

5. ดานการนิเทศการสอน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอปญหาของการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียน เพื ่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ ของลิเคิรท 

( i er s  five  rating  scale) กำหนดประเด็นของคำถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามศัพทที่เกี่ยวกับปญหา

การบริหารงานวิชาการทั้ง 5 ดาน นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นขอความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อปรับปรุง

แกไขใหมีความถูกตอง เหมาะสมความครอบคลุมของเน้ือหาและการใชภาษาในแบบสอบถาม จากน้ันนำเสนอผูเช่ียวชาญ

จำนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยการหาคา IOC กำหนดคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือไดวามี

ความเที่ยงตรงเนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60 -1.00 แลวนำแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช 

(Try out) กับกลุมประชากร ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือหาคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ เครื่องมือท่ีใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับไมต่ำกวา 0.85 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย 

 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษา

เมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 จำแนกตามวิทยฐานะและประสบการณการ

ทำงานโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยครูผูสอนที่มีวิทยฐานะมีความคิดเห็นตอปญหาการ

บริหารงานวิชาการนอยกวาครูผูสอนที่ไมมีวิทยฐานะ และครูผูสอนที่มีประสบการณ 10 ปขึ้นไปมีความคิดเห็นตอปญหา

การบริหารงานวิชาการนอยกวาครูผูสอนท่ีมปีระสบการณต่ำกวา 10 ป 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรยีนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผูวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 

 1. ความคิดเห็นของครผููสอนท่ีมตีอปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 นำมาอภิปรายในแตละดาน ดังน้ี 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

ปจจัยท่ีใชการศึกษา 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

1. วิทยฐานะ 

1.1  มีวิทยฐานะ 

1.2  ไมมีวิทยฐานะ  

2. ประสบการณการทำงาน 

2.1  ต่ำกวา  10  ป 

2.2 10  ปข้ึนไป 
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1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีปญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับนอย และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ การปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขอการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ขอการติดตามและประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษา ขอการ

จัดสรรงบประมาณและเวลาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และขอการมีสวนรวมในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาของชุมชนในทองถ่ิน สวนขอการนำหลักสูตรไปใชในสถานศึกษามีคาเฉลี่ยต่ำสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนใน

เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 ใหความสำคัญกับนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย

และมีจุดเนนที่ชัดเจน ทำใหทุกโรงเรียนใหความสำคัญ และมีความตระหนักมีความเขาใจในหลักสูตรซึ่งเปนขั้นตอนกอน

การนำหลักสูตรไปใชจึงไดเขารับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลกัสูตร การนำหลักสูตรไปใชรวมถึงการหาแนวทางแกไขเมื่อ

เกิดปญหา รวมไปถึงการวางแผนการดำเนินงานในดานตาง ๆ อยางมีระบบและมีกระบวนการการจัดการอยางตอเนื่อง 

ครอบคลุมพันธกิจ โดยมีเปาหมายรวมกันในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง อยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

ซึ่งเปนหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 สอดคลองศุภชัย  

วีระวาทิน (2550 36-52) ไดกลาววา ปญหาการบริหารงานวิชาการประกอบดวยปญหาดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัด ประเมินผล และดานการนิเทศการสอนในดาน ปญหาดานการพัฒนาหลักสูตร 

พบวา ครูเขาใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรไมชัดเจน ครูขาดความมั่นใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษาขาด

บุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจเฉพาะดาน ครูผูสอน สอนไมตรงตามวิชาเอก ครูผูสอนมีไมเพียงพอ และยังมีภาระมาก และ

สถานศึกษาขาดแคลนงบประมาณดำเนินการ และสอดคลองกับจักรกฤษณ วงษวิทยานันท (2554) ไดกลาววา ปญหาใน

การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษาในโรงเรียนพรอมใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

พบวา ครูยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทำหนังสือโรงเรียน ความสามารถการบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียน ชุมชน

ขาดการมีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตรทองถิ่น ขาดการนิเทศติดตามการใชหลักสูตรโรงเรียนโรงเรียน โรงเรียนขาดการ

วางแผนประเมินการใชหลักสูตรโรงเรียนตามสภาพจริงทั้งกอนใช และหลังใช การวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการใช

หลักสูตรโรงเรียนยังไมมีการทำวิจัยอยางจริงจัง 

1.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวาปญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับนอย และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ การจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาคือ ขอการมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนรูของผูเรียน ขอการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน

สำคัญ ขอการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู และขอการพัฒนาเทคนิคการสอนของครู สวนขอการ

สงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคาเฉลี่ยต่ำกวาขออื่นๆ ผลวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนใน

เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 ใหความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการเรียนรูแตยังมีการพัฒนาปรับปรุงขาดความ

ตอเนื่องเพื่อมีขอจำกัดในเรื่องของอัตรากำลังมีจำนวนจำกัด ครูไมครบชั้น จึงตองมีการพัฒนาไปตามความจำเปนและ

ความสำคัญ สอดคลองกับงานของดลฤดี กลั่นภูมิศรี (2558 460) ไดศึกษาปญหาเกี่ยวกับงานวิชาการในดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู พบวา ครูบางทานไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนโดยยังสอนแบบเดิม และไมเนนผูเรียนเปนสำคัญ

นักเรียนขาดทักษะในการคิดและการปฏิบัติ ทำใหไมมีความรับผิดชอบและขาดความเอาใจใสตอการเรียน 

1.3 ดานสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการสอน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยรวมและ

รายดานอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอการนำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชเปนสื่อในการจัดการเรียนการ

สอนมีคาเฉลี่ยสุงสุด รองลงมาคือ ขอการศึกษาวิเคราะหความจำเปนในการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ขอการ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสอดคลองกับผูเรียน และขอการประเมินการใชสื่อและการนำผลการประเมินมา

ปรับปรุง สวนขอการนำสื่อและเทคโนโลยีมาใชประกอบการสอนของครูมีคาเฉลี่ยต่ำกวาขออ่ืน ๆ ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจ

เปน เพราะสถานศึกษาขาดการนำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน ครูมีการวิเคราะหความจำเปน
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ในในการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีการประเมินการใชสื่อและการนำผลการประเมินมาปรับปรุง ซึ่งถือเปน

กระบวนการท่ีตองไดรับการพัฒนาสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของสุภาวดี  พยัค า.(2557 66) 

ไดศึกษาปญหาเกี่ยวกับงานวิชาการในดานสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการสอน พบวา สถานศึกษา ขาดการนำ

ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน ครูการใชสื่อและนำเทคโนโลยีมาใชประกอบการสอนนอย   

1.4 ดานการวัดผลและประเมินผล พบวาปญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับนอย และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอการเทียบโอนความรู ทักษะประสบการณผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นมีคาเฉลี่ยสูงสุด  

รองลงมาคือ ขอการสรางเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลท่ีไดมาตรฐาน  ขอการมีความรูความเขาใจในดาน

การวัดประเมินผล  ขอการนำผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  และขอการประเมินผล

พัฒนาการของผูเรียนยังไมสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาโรงเรียน

ในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร5 มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลตามที่หลักสูตรกำหนดแตในบางสวนอาจขาด

ความเขาใจในเรื่องของระบบครูผูรับผิดชอบอาจไมใหความสำคัญกับการประเมินผลตามสภาพขาดความตอเนื่องในการ

จัดทำเอกสารและสงผลตอการประเมินผลพัฒนาการของผูเรียนยังไมสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร

เทาท่ีควรท่ีสำคัญการประเมินตามสภาพจริงยังไมมีเครื่องมือท่ีเปนรูปแบบท่ียึดแนวปฏิบัติในโรงเรียนเครือขายสถานศึกษา 

เมืองชุมพร 5 สอดคลองกับของสันติ  บุญภิรมย. (2558 1 -20)  ไดศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการดานการวัด  และ

ประเมินผล  พบวา ครูไมมีความรูความเขาใจระบบสารสนเทศ ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือ

ใชในการอางอิง  ครูใชเครื่องมือในการวัดผลและประเมนิผลไมหลากหลาย  แนวทางการเทียบโอนของแตละสถานศึกษายัง

ไมชัดเจน เกณฑที่ใชในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ยังไมเหมาะสม และการประเมินผลพัฒนาการของผูเรียนยัง

ไมสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร   

1.5 ดานการนิเทศการสอน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา ขอการใหคำปรึกษา ชวยเหลือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 

ขอการติดตามประเมินผลการนิเทศ และขอการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา ขอการ

แกปญหากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา และขอการจัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศ สวนขอการ

จัดทำเครื่องมือการนิเทศมีคาเฉลี่ยต่ำกวาขออ่ืน ๆ ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษา

เมืองชุมพร 5 มีครูสวนใหญเปนครูบรรจุใหมประสบการณในการทำงานยังนอยตองมีครูพ่ีเลีย้งในใหคำปรึกษา ชวยเหลือใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใหความสำคัญกับการนิเทศการสอนเนื่องจากมีบุคลากรนอยขาดความเขาใจท่ี

ถูกตองเกี่ยวกับการนิเทศมีการวางแผนแตเมื่อนำมาสูการปฏิบัติไมมีการขับเคลื่อน สอดคลองกับดลฤดี กลั ่นภูมิศรี 

(2558 460) ไดศึกษาปญหาเกี่ยวกับงานวิชาการในดานการนิเทศการสอน พบวา โรงเรียนยังขาดการนิเทศติดตามการ

จัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง มีการจัดการวางแผนปฏิบัติการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนอยางเปนระบบ

แตขาดการขับเคลื่อน ครูผูสอนจึงขาดการติดตามแกไขพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนอยางตอเนื่องตามผลการ

นิเทศ เน่ืองจากความรูความเขาใจ  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู สอนที่มีตอปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขาย

สถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 จำแนกตาม วิทยฐานะ และ

ประสบการณการทำงาน  สรุปไดดังน้ี 

2.1 จำแนกตามวิทยฐานะ พบวา ครูผูสอนโรงเรียนในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 ที่ไมมีวิทยฐานะ 

และมีวิทยฐานะ มีความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา  ดานการวัดผลและประเมินผลมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  สวนดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการสอน และดานการนิเทศ
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การสอนมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูมีวิทยฐานะ มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวม

อยูในระดับต่ำกวาผูไมมีวิทยฐานะผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาครูท่ีมีวิทยฐานะตางกันมองปญหาการบริหารงาน

แตกตางกัน เนื่องจากอาจปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนในบทบาทและหนาที่ในการทำงานนั้นแตกตางกันถึงแมกระบวนการ

ทำงานตองวางแผนรวมกันจึงอาจทำใหพบปญหาในการบริหารงานแตกตางกัน สอดคลองกับสำนักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา (2553) ไดกำหนดบทบาทของบุคลากรในการจัดการเรียนรู เก่ียวกับครูไววา บทบาทของครูผูสอน มีดังน้ี ศึกษา 

ทำความเขาใจเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานศักราช 2551 และออกแบบการจัดการเรียนรู จัดทำหนวย

การเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรูโดยเนนความรู  ทักษะ กระบวนการที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู /ตัวชี ้วัด 

คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะสำคัญของผูเรยีน ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล พรอมนำเสนอขอมูลมาใช

ในการออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูความตองการของผูเรียน ตามความแตกตางของผูเรียนและพัฒนาการทาง

สมอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงค มีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยวิธีการท่ี

หลากหลายเพื่อใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนใหเอ้ือ

ตอการจัดการเรียนรู  จัดเตรียมและใชสื่อการเรียนรูตางๆ ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงเรียนรูในชุมชนกับการ

เรียนรูของผูเรียน ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน และวิธีการตางๆอยางหลากหลายเนนการประเมินผลการเรียนรูตาม

สภาพจริงเปนสำคัญ  นอกจากนี้  ควรเนนการมีสวนรวมของผูเรียนพรอมกับธรรมชาติของวิชาและธรรมชาติของผูเรียน 

แลวนำผลการประเมินของผูเรียนมาใชเพ่ือสอนซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ตลอดจนปรับปรุงการจัดกิจกรรมการสอนของ

ตนเองอยางเปนระบบ และใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรูอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

2.2 จำแนกตามประสบการณการทำงาน พบวา ความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการวัดผลและประเมนิผลมคีวามคิดเห็น

ไมแตกตางกัน  สวนดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีการเรียนการสอน และดานการนิเทศการสอนมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยผูมีประสบการณต่ำกวา 10 ป มีคาเฉลี ่ยความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับสูงกวาผู มีประสบการณ 10 ปขึ ้นไป 

ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาครูท่ีมีประสบการณทำงานตางกันจะมองปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนไมวา

จะเปนปญหาดานหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อาจมองและมีวิธีการแกปญหาท่ีแตกตางกันซึ่ง

อาศัยประสบการณในการทำงาน ดานอื่น ๆ จึงทำใหเกิดความแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยนิตยธิดา จันดาสงค. 

(2558 บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพฒันาการบริหาร งานวิชาการของสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนบอทอง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 จำแนกตามประสบการณการสอนโดยรวมและรายดาน

แตกตางกันอยางไมมี นัยสำคัญทางสถิติ จำแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05  

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

1.1  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษาควรดำเนินการโดยผูบริหารควรมีแนวทางท่ีชัดเจนให

ความรูและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และนำไปใชจริงและมีการกำกับ ติดตาม ปรับปรุงพัฒนา

อยางตอเน่ือง 

1.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู สถานศึกษาควรดำเนินการวางแผนงานอยางเปนระบบจัดทำคูมือการ

นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดใหมีแหลงเรียนรู และสื่อที่ทันสมัยพรอมใชไดเหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียน 
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1.3 ดานการพัฒนาสื่อ  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา  สถานศึกษาควรดำเนินการโดยผูบริหาร

จะตองมีแนวทางท่ีชัดเจนจัดหาใหมีสื่อท่ีพรอมใชงานและสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาท่ีสำคัญมคีูมือการนิเทศอยาง

ชัดเจน 

1.4 ดานการวัดผล  ประเมินผล   สถานศึกษาควรดำเนินการจัดใหมีการจัดอบรมเพ่ือใหความรูแกครูเพ่ือเปน

แนวทางในการปฏิบัติจริง  จัดทำคูมือในการปฏิบัติงานวัดผล  ซึ่งสอดคลองกับระเบียบวัดผลของสถานศึกษา 

1.5 ดานการนิเทศการสอน  สถานศึกษาควรดำเนินการนิเทศเปนรายบุคคลมาใช  ผูบริหารจะตองใหมีการ

นิเทศอยางเปนระบบ  และจริงจังกระตุนใหครูผูสอนเขาใจถึงประโยชนของการนิเทศ 

 2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธ ิภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห ็นของครู 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลายในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

2.2 ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียน 
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แนวทางการเตรียมตนฉบับ 

วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
 

ประเภทบทความ 

 1. บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจ เปนความรูใหม กลาวถึง ความเปนมาของ

ปญหา วัตถุประสงค แนวทางการแกไขปญหา มีการใชแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหลงขอมูล เชน หนังสือ 

วารสารวิชาการ อินเทอรเน็ต ประกอบการวิเคราะหวิจารณ เสนอแนวทางแกไข  

2. บทความวิจัย หมายถึง เปนการนาเสนอผลงานวิจัยอยางเปนระบบ กลาวถึงความเปนมาและความสำคัญของ

ปญหา วัตถุประสงค การดำเนินการวิจยั 
 

การเตรียมตนฉบับ 

1. พิมพผลงานทางวิชาการ โดยตั้งคาหนากระดาษ บน 3.0 ซม. ซาย 3.5 ซม. ลาง 2.0 ซม. ขวา 2.0 ซม. ใช
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