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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการให้บุตร
หลานศึกษาต่อในระดบัอาชีวศึกษาในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นผูป้กครองของผูเ้รียนท่ี
ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 ของวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา จ านวน 55 
คน วิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ านวน 28 คน และวิทยาลยัเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
พระนครศรีอยธุยา จ านวน 11 คน รวมทั้งหมด 94 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งน้ีไดจ้ากการใชห้ลกัการของ Taro 
Yamane และโดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งตวัแปรเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากร ดา้นช่ือเสียง ดา้นอาคารและ
สถานท่ี และดา้นอ่ืนๆ แบบสอบถามไดรั้บการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยมีค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของ
ขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคเ์ฉล่ียเท่ากบั 0.96 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัคือ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ 
การทดสอบค่าที (t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวน F-test (One way ANOVA) ผลการวจิยัพบวา่ ตวัแปรท่ี
ผูป้กครองใชใ้นการตดัสินใจใหบุ้ตรหลานศึกษาต่อในระดบัอาชีวศึกษาท่ีส าคญัมีดงัน้ี 1) ค่าเฉล่ียของตวัแปรดา้น
ช่ือเสียงของสถานศึกษาเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในทุกตวัแปรท่ีท าการส ารวจ 2) ค่าเฉล่ียของตวัแปรดา้น
วิชาการของผูป้กครองเพศหญิงมีค่ามากกว่าผูป้กครองเพศชาย อย่างมีนัยส าคญัทางสติติท่ีระดบั 0.05 และ 3) 
ค่าเฉล่ียของตวัแปรดา้นอาคารและสถานท่ีและดา้นวิชาการของผูป้กครองท่ีมีรายไดม้ากกวา่หน่ึงหม่ืนบาทข้ึนไป
มีค่ามากกวา่ผูป้กครองท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หน่ึงหม่ืนบาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสติติท่ีระดบั 0.05  
 

ค าส าคญั : ตวัแปร / การตดัสินใจ  
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ABSTRACT 
This research aimed to study a comparison of variable influencing the parents’ decisions of letting their 

children further study in vocational levels in Phra Nakhon Si Ayutthaya province.  The samples used were the parents 
of students studying in the first year of a vocational certificate level.  There were 55 parents from Phra Nakhon Sri 
Ayutthaya Technology College, 28 parents from Ayutthaya Vocational College and 11 parents from Ayutthaya Ship 
Building Industry and Technology College, in a total of 94 parents.  The size of the sample is obtained by applying 
the principles of Taro Yamane and the samples selected using simple random sampling technique.  The research 
instrument was a questionnaire including variable five topics as follows, academic, personal, reputation, facility, and 
other aspects.  The questionnaire was evaluated by three experts and the consistency (IOC) of the questions was the 
average of 0.96.  The statistics used in the study is mean values, standard deviation values, and percentage using                
t-test and F-test (One way ANOVA).  The research results showed that the average of variable that parents use to 
make decisions for their children to study in vocational education are as follows: 1) The average of reputation 
variable of schools is the most influential in all the variables surveyed, 2) The academic variable of female parents 
have an average more than the male parents with statistically significance at 0.05 levels, and 3) The facility and 
academic variables of the parents who have income more than ten thousand baht have an average more than the 
parents who have income less than ten thousand baht with statistically significance at 0.05 levels.  

 
KEYWORDS: variables / the decisions 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
การศึกษาในความหมายทัว่ไปอยา่งกวา้งท่ีสุดคือ วิธีการพฒันาบุคคลในดา้นความรู้ความสามารถ เจต

คติ ความประพฤติท่ีดีมีคุณค่า และความมีคุณธรรมเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคม (Carter V Good, 2556) การ
อาชีวศึกษาก็เป็นการศึกษารูปแบบหน่ึงท่ีมุ่งเนน้เพ่ือผลิตบุคลากรทางดา้นสายอาชีพ วตัถุประสงคห์ลกัท่ีส าคญั
ของการอาชีวศึกษาคือการพฒันาให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานไดจ้ริง (ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเนน้ใหมี้ความรู้พ้ืนฐานมากเพียงพอส าหรับศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั) โดยส่งเสริม
ใหมี้การฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ตรงมากยิง่ข้ึน นอกจากนั้นใน
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนัประเทศไทยยงัมีความตอ้งการก าลงัคนทางดา้นสายอาชีพอย่างมาก เพื่อป้อน
ใหก้บัสถานประกอบต่างๆ (ชาญณรงค ์วงศว์ชิยั, 2557)  

แต่อยา่งไรก็ตาม จ านวนผูเ้รียนในสายอาชีพยงัมีนอ้ยซ่ึงไม่พอกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ
ต่างๆ ท าให้รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมให้นกัเรียนหันมาสนใจในการเรียนสายอาชีพมากข้ึน (สรรเสริญ แกว้
ก าเนิด, 2558) การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในระดบัอาชีวศึกษาของนักเรียนในระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 3 (ซ่ึงเป็น
จุดเร่ิมตน้การเขา้สู่สายอาชีพจากระดบั ปวช. ไปจนถึงระดบัปริญญาตรี) จึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ นอกจากนั้นจาก
การสัมภาษณ์เบ้ืองตน้ของผูว้ิจยัพบว่า การตดัสินใจเขา้เรียนต่อในระดบัอาชีวศึกษาของนักเรียนระดบั ม. 3 นั้น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
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พบวา่ผูป้กครองมีส่วนส าคญัอยา่งมากในการสนบัสนุนหรือคดัคา้นการเลือกเรียนในสายน้ีของบุตรหลานตนเอง 
(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, 2545) ดว้ยเช่นเดียวกนั   

ดงันั้นเพื่อให้ทราบถึงตวัแปรส าคญัท่ีผูป้กครองใชใ้นการตดัสินใจให้บุตรหลานเขา้ศึกษาต่อในระดบั
อาชีวศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั ท่ีจะสามารถน าความรู้ไปก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพฒันาตวั
แปรดา้นต่างๆ ท่ีส าคญัท่ีจะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อของผูเ้รียนและผูป้กครอง (ด ารง ค ามีชยั, 2552) ให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครองและเพื่อให้เกิดการสนบัสนุนให้บุตรหลานเขา้ศึกษาต่อในสาย
อาชีพใหเ้พ่ิมมากข้ึนตามนโยบายของรัฐบาลและความตอ้งการของชาติได ้ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อเปรียบเทียบตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในระดับ

อาชีวศึกษา กรณีศึกษาอาชีวศึกษาในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
กรอบแนวคิดของงานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูป้กครองเพื่อให้

ความเห็นกบัตวัแปรท่ีผูป้กครองเห็นวา่ส าคญัต่อการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในสายอาชีพ โดยมีตวัแปร
อิสระและตวัแปรตาม ดงัรูปท่ี 1 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อเปรียบเทียบตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ของผูป้กครองในการสนบัสนุนใหบุ้ตรหลานเขา้ศึกษาต่อในระดบัอาชีวศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ไดแ้ก่ ผูป้กครองของผูเ้รียน ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 จาก

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเ รือพระนครศรีอยุธยาจ านวน 206 คน วิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยธุยาจ านวน 996 คน และวทิยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยาจ านวน 513 คน รวมจ านวน 1,715 คน 
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กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูป้กครองของผูเ้รียน ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 จาก
วิทยาลัย เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเ รือพระนครศรีอยุธยาจ านวน 11 คน วิทยาลัย เทคนิค
พระนครศรีอยธุยา จ านวน 55 คน และวิทยาอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยาจ านวน 28 คน รวมทั้งส้ิน 94 คน โดย
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิสุ่มอยา่งง่าย ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งน้ีหาไดจ้ากการใชห้ลกัการของ Taro Yamane 
ตวัแปรท่ีศึกษาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ 

ตัวแปรต้น ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ, ความเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน, สาขาวิชาท่ีผูป้กครอง
ตอ้งการให้บุตรหลานเขา้ศึกษา, วุฒิการศึกษา, อาชีพ, รายไดร้วมต่อเดือน และตวัแปรดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย 
ดา้นวชิาการ, ดา้นบุคลากร, ดา้นช่ือเสียง, ดา้นอาคารและสถานท่ี และดา้นอ่ืนๆ 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการใหบุ้ตรหลานศึกษาต่อในระดบัอาชีวศึกษา 
4.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 ข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามตัวแปรท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการให้บุตรหลานศึกษาต่อใน

ระดับอาชีวศึกษา เป็นค าถามแบบเลือกตอบโดยใช้แบบประมาณค่า (Rating Scale) ห้าระดับ ประกอบด้วย ด้าน
วิชาการ ด้านบุคลากร ด้านช่ือเสียง ด้านอาคารและสถานท่ี และด้านอ่ืนๆ รวม 33 รายการ  

ตอนที ่3 แบบสอบถามแบบปลายเปิด 
แบบสอบถามทั้งหมดไดรั้บการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือประเมินหาค่าความตรงตามเน้ือหา 

(Content Validity) ดว้ยการหาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) กบัวตัถุประสงค ์และท าการแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถาม
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนจะน าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรฐานไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง 

4.3 วธีิการเกบ็และวเิคราะห์ข้อมูล 
การเก็บขอ้มูลกระท าโดยการท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลกบัสถานศึกษาในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาสามแห่ง โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิสุ่มอยา่งง่าย โดยแจกแบบสอบถามใหก้บัผูป้กครอง
กระจายตามสาขาวิชาให้ได้ตามขอ้ก าหนดของกลุ่มตวัอย่างคือ ผูป้กครองวิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 55 ฉบับ ผูป้กครองวิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ านวน 28 ฉบับ และผูป้กครองวิทยาลัย
เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยธุยา จ านวน 11 ฉบบั รวม 94 ฉบบั และไดรั้บแบบสอบถาม
คืนทั้งส้ิน 94 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าเฉล่ีย (X̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าการทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน F-test (One way ANOVA) และการวดัระดบัค่าเฉล่ีย
ของตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการใหบุ้ตรหลานศึกษาต่อในระดบัอาชีวศึกษา  

 

5. สรุปผลการวจัิย 
 จากการเปรียบเทียบตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการสนับสนุนให้บุตรหลานเขา้
ศึกษาต่อในระดบัอาชีวศึกษา สรุปผลไดด้งัน้ี 
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ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของแบบสอบถามแสดงในตารางท่ี 1 โดยผูป้กครองส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 84.00 เป็นบิดามารดาของผูเ้รียนคิดเป็นร้อยละ 87.20 ตอ้งการให้บุตรหลานเขา้ศึกษาในสาขาช่าง
ยนตแ์ละช่างกลโรงงานคิดเป็นร้อยละ 41.50 จบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และประถมศึกษาคิดเป็น
ร้อยละ 46.80 ประกอบอาชีพคา้ขายและเป็นลูกจา้งประจ าคิดเป็นร้อยละ 22.30 และมีรายไดร้ะหว่าง 10,000-
30,000 บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 58.50 
 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 

 
79 
15 

 
84.00 
16.00 

2. ความเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน 
    2.1 บิดามารดา 
    2.2 ผูป้กครอง 

 
82 
12 

 
87.20 
12.80 

3. สาขาวิชาท่ีผูป้กครองตอ้งการใหบุ้ตรหลานเขา้ศึกษา 
    3.1 ช่างยนต ์และช่างกลโรงงาน 
    3.2 ช่างไฟฟ้าก าลงั และช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 
    3.3 ช่างเช่ือม, ช่างต่อเรือ, ช่างเคร่ืองเรือนฯ และช่างก่อสร้าง 
    3.4 พาณิชยการ 

 
39 
16 
18 
21 

 
41.50 
17.00 
19.10 
22.30 

4. วุฒิการศึกษา 
    4.1 ปริญญาโทข้ึนไป และปริญญาตรี 
    4.2 อนุปริญญา/ปวส. และมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
    4.3 มธัยมศึกษาตอนตน้ และประถมศึกษา 

 
17 
33 
44 

 
18.10 
35.10 
46.80 

5. อาชีพ 
    5.1 รัฐวิสาหกิจ 
    5.2 ธุรกิจส่วนตวั 
    5.3 คา้ขาย 
    5.4 เกษตรกรรม 
    5.5 ลูกจา้งประจ า 
    5.6 ลูกจา้งชัว่คราว 
    5.7 รับจา้งทัว่ไป 

 
1 
19 
21 
15 
21 
7 
10 

 
1.10 
20.20 
22.30 
16.00 
22.30 
7.40 
10.60 

6. รายไดร้วมต่อเดือน 
    6.1 มากกวา่ 30,000 – 50,000 บาทข้ึนไป  
    6.2 มากกวา่ 10,000 – 30,000 บาท 
    6.3 ไม่มีรายได ้– 10,000 บาท 

 
12 
55 
27 

 
12.80 
58.50 
28.70 
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง ในเฉล่ียทุกดา้น 
ตวัแปรทีม่ผีลต่อการตดัสินใจของผู้ปกครอง 

ในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในระดบัอาชีวศึกษา 
ระดบัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ 

X̅ S.D. แปลผล 
1. ดา้นช่ือเสียง 3.95 0.33 มาก 
2. ดา้นบุคลากร 3.93 0.44 มาก 
3. ดา้นวิชาการ 3.83 0.41 มาก 
4. ดา้นอาคารและสถานท่ี 3.43 0.42 ปานกลาง 
5. ดา้นอ่ืนๆ 3.38 0.45 ปานกลาง 

เฉลีย่ 3.70 0.20 มาก 

 
 
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง ในแต่ละดา้น 

ตวัแปรทีม่ผีลต่อการตดัสินใจของผู้ปกครอง 
ในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในระดบัอาชีวศึกษา 

ระดบัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ 

X̅ S.D. แปลผล 

ด้านวชิาการ 3.83 0.41 มาก 
1. สาขาวิชาท่ีบุตรหลานท่านเลือกตรงกบัความตอ้งการของผูป้กครอง  4.10 1.13 มาก 
2. สาขาวิชาท่ีบุตรหลานท่านเลือกตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 4.23 0.96 มาก 
3. สาขาวิชาท่ีบุตรหลานท่านเลือกสามารถเขา้ไปท างานในหน่วยงานต่างๆไดห้ลากหลาย 3.68 1.12 มาก 
4. สาขาวิชาท่ีบุตรหลานท่านเลือกสามารถน าไปสร้างกิจการเป็นของตนเอง 3.49 1.20 ปานกลาง 
5. การเรียนในระดบัอาชีวศึกษานั้นเหมาะสมกบับุตรหลานของท่าน 3.88 1.06 มาก 
6. ความพร้อมทางดา้นส่ือการสอนและอุปกรณ์การเรียนการสอน 3.64 1.17 มาก 
7. ผลงานทางดา้นวิชาการของสถานศึกษาท่ีผา่นมาเป็นท่ีประจกัษต์่อผูป้กครอง 3.76 0.91 มาก 
8. การเรียนในระดบั ปวช. ผูเ้รียนสามารถศึกษาต่อในระดบั ปวส. จนถึงระดบัปริญญาตรีได ้ 3.83 0.85 มาก 
ด้านบุคลากร 3.93 0.44 มาก 
9. ครูและบุคลากรใหค้  าปรึกษาแก่ผูป้กครองในการเลือกเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 3.93 0.91 มาก 
10. ครูและบุคลากรมีความสามารถดีเด่นเป็นท่ีประจกัษต์่อสงัคมภายนอก 4.16 0.94 มาก 
11. การติดต่อกบัครูและบุคลากรภายในท าไดส้ะดวกรวดเร็ว 3.67 0.92 มาก 
12. ผูป้กครองมีความประทบัใจในการใหบ้ริการของครูและบุคลากร 3.97 0.78 มาก 
ด้านช่ือเสียง 3.95 0.33 มาก 
13. เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  3.71 1.05 มาก 
14. ภาพลกัษณ์ท่ีดีท่ีปรากฏต่อสงัคมภายนอก 4.27 0.82 มาก 
15. ช่ือเสียงทางดา้นวิชาการ เช่น รางวลัต่างๆ ฯลฯ 3.87 1.17 มาก 
16. ช่ือเสียงทางดา้นกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเหมาะสม ท่ีช่วยท าใหผู้เ้รียนเป็นคนดีต่อสงัคม 3.81 1.09 มาก 
17. กิจกรรมท่ีท าร่วมกบัชุมชนภายนอกเพื่อการพฒันาชุมชน 3.53 1.25 มาก 
18. ศิษยเ์ก่าหลายคนประสบความส าเร็จในชีวิต 3.40 1.08 ปานกลาง 
19. ไม่มีปัญหาเร่ืองการทะเลาะวิวาทของผูเ้รียน 4.32 0.83 มาก 
20. ไม่มีข่าวเสียหาย เช่น เร่ืองยาเสพติด ฯลฯ 4.71 0.46 มากท่ีสุด 
ด้านอาคารและสถานที ่ 3.43 0.42 ปานกลาง 
21. สภาพแวดลอ้มภายในท่ีน่าเรียน 4.49 0.68 มาก 
22. สภาพแวดลอ้มรอบๆ สถานศึกษา 3.64 1.04 มาก 
23. สภาพของอาคารเรียนต่างๆ ท่ีเหมาะสม 3.26 0.96 ปานกลาง 
24. สภาพโรงอาหารท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน เช่น สะอาด เพียงพอ ฯลฯ 3.34 0.97 ปานกลาง 
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ตวัแปรทีม่ผีลต่อการตดัสินใจของผู้ปกครอง 
ในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในระดบัอาชีวศึกษา 

ระดบัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ 

X̅ S.D. แปลผล 
25. สภาพของลานกีฬาและพื้นท่ีจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม 2.73 0.91 ปานกลาง 
26. จ านวนหอ้งน ้าเพียงพอต่อการใชง้านของผูเ้รียน 3.38 1.07 ปานกลาง 
27. จ านวนท่ีจอดรถเพียงพอต่อผูเ้รียนและผูม้าติดต่อ 3.17 1.24 ปานกลาง 
28. ระบบการรักษาความปลอดภยัของผูเ้รียนท่ีเหมาะสม 3.43 0.97 ปานกลาง 
ด้านอืน่ๆ 3.38 0.45 ปานกลาง 
29. ผูป้กครองเคยศึกษาในระดบัอาชีวศึกษามาก่อน 2.86 0.95 ปานกลาง 
30. ระบบการสนบัสนุนการศึกษาท่ีใหก้บัผูเ้รียน เช่น ทุน กวดวิชา ฯลฯ 4.02 0.87 มาก 
31. ระบบการรับผูเ้รียนเขา้ศึกษา 3.22 1.22 ปานกลาง 
32. ระบบรายงานการเขา้เรียนและขาดเรียน 3.61 1.02 มาก 
33. การเดินทางมายงัสถานศึกษา 3.17 1.23 ปานกลาง 

  
 ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง ในเฉล่ียทุก
ดา้นพบวา่ มีตวัแปรสามดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองอยูใ่นระดบัมากคือ ดา้นช่ือเสียง ดา้นบุคลากร
และดา้นวชิาการ (เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย) ส่วนดา้นอาคารและสถานท่ีและดา้นอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ตารางท่ี 3 แสดงผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง ในแต่ละดา้นดงัน้ี 

   ด้านวิชาการ โดยภาพรวมในด้านน้ีพบว่ามีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=3.83) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้นั้น ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (�̅�=3.64-4.23) ยกเวน้ สาขาวชิาท่ีบุตรหลาน
ท่านเลือกสามารถน าไปสร้างกิจการเป็นของตนเอง ซ่ึงจะอยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅�=3.49) โดยมี สาขาวิชาท่ีบุตร
หลานท่านเลือกตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด (�̅�=4.23) 

   ด้านบุคลากร โดยภาพรวมในด้านน้ีพบว่ามีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
(�̅�=3.93) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อนั้ น อยู่ในระดับมากทุกข้อ (�̅�=3.67-4.16) โดยมี ครูและบุคลากรมี
ความสามารถดีเด่นเป็นท่ีประจกัษต์่อสงัคมภายนอก มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด (�̅�=4.16)  

   ด้านช่ือเสียง โดยภาพรวมในด้านน้ีพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจของผูป้กครองเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=3.95) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้นั้น ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (�̅�=3.53-4.32) ยกเวน้ ศิษยเ์ก่าหลายคนประสบ
ความส าเร็จในชีวิต ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅�=3.40) โดยมี ไม่มีข่าวเสียหาย เช่น เร่ืองยาเสพติด ฯลฯ มีคะแนน
เฉล่ียสูงสุด (�̅�=4.71)  

   ด้านอาคารและสถานที่ โดยภาพรวมในดา้นน้ีพบวา่มีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (�̅�=3.43) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้นั้นพบว่าส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅�=2.73-3.43) ยกเวน้ 
สภาพแวดลอ้มรอบๆ สถานศึกษา ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก (�̅�=3.64) โดยมี สภาพแวดลอ้มภายในท่ีน่าเรียน มีค่าคะแนน
เฉล่ียสูงสุด (�̅�=4.49)  

   ด้านอื่นๆ โดยภาพรวมในดา้นน้ีพบว่ามีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(�̅�=3.38) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้นั้น ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅�=2.86-3.22) ยกเวน้ ระบบรายงาน
การเขา้เรียนและขาดเรียน ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก (�̅�=3.61) โดยมี ระบบการสนบัสนุนการศึกษาท่ีใหก้บัผูเ้รียน เช่น 
ทุน กวดวชิา ฯลฯ มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด (�̅�=4.02) 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในแต่ละดา้น จ าแนกตามเพศ
ชายและเพศหญิงดว้ยการทดสอบค่าที (t-test) 

ตวัแปร เพศ N X̅ S.D. เพศ N X̅ S.D. t-test 

    * p < 0.05 

ดา้นวิชาการ ชาย 79 3.75 0.39 หญิง 15 4.20 0.28 0.000* 
ดา้นบุคลากร ชาย 79 3.91 0.46 หญิง 15 4.07 0.27 0.190 
ดา้นช่ือเสียง ชาย 79 3.97 0.35 หญิง 15 3.85 0.21 0.192 
ดา้นอาคารและสถานท่ี ชาย 79 3.40 0.44 หญิง 15 3.58 0.25 0.142 
ดา้นอ่ืนๆ ชาย 79 3.37 0.47 หญิง 15 3.39 0.37 0.925 

 
ตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในแต่ละดา้น จ าแนก

ตามเพศดว้ยการทดสอบค่าที (t-test) จากตารางจะพบวา่ ค่าเฉล่ียของตวัแปรในดา้นวิชาการของเพศชายและเพศ
หญิง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีเพศหญิงมีค่า X̅=4.20, S.D.=0.28 และเพศชายมีค่า 
X̅=3.75, S.D.=0.39 และในส่วนของค่าเฉล่ียของตวัแปรในดา้นบุคลากร ดา้นช่ือเสียง ดา้นอาคารและสถานท่ี และ
ดา้นอ่ืนๆ ของเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่5 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในแต่ละดา้น จ าแนกตามกลุ่ม
รายไดร้วมต่อเดือนดว้ยการหาค่าความแปรปรวน F-test (One way ANOVA)  

ตวัแปร แหล่งความแปรปรวน SS df MS F 

           * p < 0.05 

ดา้นวิชาการ ระหวา่งกลุ่ม 2.16 2 1.08 7.36* 
ภายในกลุ่ม 13.37 91 0.15 

รวม 15.54 93  
ดา้นบุคลากร ระหวา่งกลุ่ม 1.07 2 0.54 2.94 

ภายในกลุ่ม 16.60 91 0.18 
รวม 17.68 93  

ดา้นช่ือเสียง ระหวา่งกลุ่ม 0.09 2 0.04 0.39 
ภายในกลุ่ม 10.29 91 0.11 

รวม 10.38 93  
ดา้นอาคารและสถานท่ี ระหวา่งกลุ่ม 4.14 2 2.07 15.60* 

ภายในกลุ่ม 12.07 91 0.13 
รวม 16.21 93  

ดา้นอ่ืนๆ ระหวา่งกลุ่ม 0.03 2 0.02 0.07 
ภายในกลุ่ม 18.84 91 0.21 

รวม 18.87 93  
 

 ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในแต่ละดา้น 
จ าแนกตามกลุ่มรายไดร้วมต่อเดือนดว้ยการหาค่าความแปรปรวน F-test (One way ANOVA) พบวา่ ค่าเฉล่ียของ
ตวัแปรดา้นอาคารและสถานท่ีและดา้นวชิาการของผูป้กครองท่ีมีรายไดม้ากกวา่หน่ึงหม่ืนบาทข้ึนไป มีค่ามากกวา่
ผูป้กครองท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หน่ึงหม่ืนบาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสติติท่ีระดบั 0.05  
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6. อภิปรายผล 
6.1 ตวัแปรทีม่ผีลต่อการตดัสินใจของผู้ปกครอง ในภาพรวมทุกด้านและในแต่ละด้าน  
จากการเปรียบเทียบตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการใหบุ้ตรหลานศึกษาต่อในระดบั

อาชีวศึกษาทั้ง 5 ดา้นพบวา่ ตวัแปรดา้นต่างๆ ในเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ในปัจจุบนัผูป้กครองมี
ความใส่ใจต่อการศึกษาของบุตรหลานอยา่งมาก โดยไม่ไดค้าดหวงัในตวัแปรใดๆ มากเกินไป (เน่ืองจากค่าเฉล่ีย
ไม่มีอยู่ในระดับมากท่ีสุดในทุกตวัแปร) โดยค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง (โดย
เรียงล าดบัจากมากไปยงันอ้ย) ไดแ้ก่ ดา้นช่ือเสียง (X̅=3.95, S.D.=0.33) ดา้นบุคลากร (X̅=3.93, S.D.=0.44) ดา้น
วิชาการ (X̅=.83, S.D.=0.41) ดา้นอาคารและสถานท่ี (X̅=3.43, S.D.=0.42) และดา้นอ่ืนๆ (X̅=3.38, S.D.=0.45) ซ่ึง
สามารถอภิปรายผลการวจิยัแยกเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

ด้านช่ือเสียง จากการศึกษาพบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองอยูใ่นระดบัมาก โดยผูป้กครองจะให้
ความส าคญักบัเร่ืองข่าวท่ีไม่ดีโดยเฉพาะเร่ืองยาเสพติดสูงท่ีสุด (X̅=4.71) (ณฐัธิดา เดชมิตร, 2559) ซ่ึงเป็นภยัร้ายแรง
ต่อสงัคม (เจริญ แฉกพิมาย, 2555) ดงันั้นจึงเห็นวา่ เร่ืองยาเสพติดหรือข่าวไม่ดีของสถานศึกษาจะมีผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อผูป้กครองต่อการเลือกเรียนสายอาชีพ ในขณะเดียวกนัถา้สถานศึกษาใดมีช่ือเสียงทางดา้นวิชาการ เช่น 
การไดรั้บรางวลัต่างๆ จะช่วยท าใหผู้ป้กครองสนบัสนุนการศึกษาต่อในสายน้ี (X̅=3.87) มากยิง่ข้ึน  

ด้านบุคลากร จากการศึกษาพบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผูป้กครองจะ
ให้ความส าคญัสูงสุดในเร่ืองของคุณภาพของครูและบุคลากรท่ีเป็นท่ีประจกัษ์ต่อสังคมภายนอก (X̅=4.16) ซ่ึง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของบุคลากรถือวา่เป็นแรงจูงใจใหก้บัผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้มาศึกษาต่อท่ีส าคญัอยา่งยิง่
ประการหน่ึง เพราะการมีครูและบุคลากรท่ีดีก็จะท าให้ผูป้กครองวางใจท่ีจะฝากอนาคตของบุตรหลานกับ
บุคลากรท่ีมีความสามารถเพื่อใหส้ามารถพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (สุชาดา กรเพชรปาณี, 2548) 

ด้านวิชาการ จากการศึกษาพบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผูป้กครองให้
ความส าคญัในเร่ืองของสาขาวิชาท่ีเลือกตอ้งตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน (X̅=4.23) เน่ืองจากความเป็น
กงัวลในเร่ืองของการท่ีผูเ้รียนจบการศึกษามาแลว้ จะไม่มีงานท า (ผศ.อจัฉราพร โชติพฤกษ์, 2544) เพราะฉะนั้น
ผูป้กครองจึงตระหนกัในขอ้น้ี ขอ้สงัเกตอีกประการหน่ึงท่ีส าคญัคือ ตวัแปรดา้นการไปประกอบกิจการของตนเอง
นั้น เป็นตวัแปรท่ีผูป้กครองไม่ไดใ้ห้ความส าคญั (X̅=3.49) ดงันั้นจึงเห็นว่าผูป้กครองส่วนใหญ่ส่งเสริมให้บุตร
หลานสามารถไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการต่างๆ มากกวา่ 
 ด้านอาคารและสถานที ่จากการศึกษาพบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึง
แสดงว่าผูป้กครองไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัเร่ืองน้ี แต่ผูป้กครองส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อความน่าเรียนของ
สถานศึกษามากกวา่ความสวยงามหรือแมก้ระทัง่สนามกีฬา เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมดา้นกีฬา (พเยาว ์ดีใจ, 2556)  
 ด้านอืน่ๆ จากการศึกษาพบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่เม่ือวเิคราะห์ในรายขอ้
พบวา่ ผูป้กครองจะใหค้วามส าคญักบัทุนการศึกษา (X̅=4.02) และระบบรายงานการเขา้เรียนขาดเรียน (X̅=3.61) ของนกัเรียน 

6.2 การเปรียบเทยีบตวัแปรทีม่ผีลต่อการตดัสินใจของผู้ปกครองในแต่ละด้าน จ าแนกตามเพศ 
ผลจากการวเิคราะห์เปรียบเทียบตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในแต่ละดา้น จ าแนกตามเพศชาย

และเพศหญิงดว้ยการทดสอบค่าที (t-test) พบว่าค่าเฉล่ียของผูป้กครองเพศหญิงต่อตวัแปรดา้นวิชาการ มีค่ามากกว่า
ผูป้กครองเพศชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีตวัแปรดา้นอ่ืนๆอีกส่ีดา้นไม่มีความแตกต่างกนัอย่าง
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มีนยัส าคญั ดงันั้นจึงเห็นวา่ตวัแปรดา้นวิชาการของสถานศึกษานั้นมีความส าคญัอยา่งมากต่อผูป้กครองท่ีเป็นเพศหญิง
ในการตดัสินใจให้บุตรหลานเขา้เรียน ในขณะท่ีผูป้กครองเพศชายให้ความส าคญัในทุกๆดา้นเท่าๆกนั ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะผูป้กครองเพศหญิงมีความคาดหวงักบัผลการเรียนมากกวา่ผูป้กครองเพศชาย (เหม หมดัอาหวา, 2559)  

6.3 การเปรียบเทยีบตวัแปรทีม่ผีลต่อการตดัสินใจของผู้ปกครองในแต่ละด้าน จ าแนกตามกลุ่มรายได้ 
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในแต่ละดา้น จ าแนกตาม

กลุ่มรายไดร้วมต่อเดือนดว้ยการหาค่าความแปรปรวน F-test (One way ANOVA) พบวา่ ค่าเฉล่ียของตวัแปรดา้น
อาคารและสถานท่ีและดา้นวิชาการของผูป้กครองท่ีมีรายไดม้ากกวา่หน่ึงหม่ืนบาทข้ึนไป มีค่ามากกวา่ผูป้กครอง
ท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หน่ึงหม่ืนบาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสติติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากผูป้กครองท่ีมีรายไดม้ากกวา่
หน่ึงหม่ืนบาทคาดหวงัให้บุตรหลานของตนไดเ้ขา้ศึกษาต่อในสถานศึกษาท่ีมีความเขม้ขน้ทางวิชาการและมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี (พรกมล ลีภกัด์ิปรีดา, 2556) ในขณะท่ีผูป้กครองท่ีมีรายได้น้อยกว่าหน่ึงหม่ืนบาทอาจจะ
คาดหวงัเพียงใหบุ้ตรหลานของตนส าเร็จการศึกษาเท่านั้น (อญัชิสา เอ่ียมละออ, 2552) 

 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัสามารถสรุปประเด็นขอ้เสนอแนะท่ีสถานศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาควรน าไปปรับใช้
เพ่ือส่งเสริมใหผู้ป้กครองสนบัสนุนใหบุ้ตรหลานมาศึกษาต่อในสายอาชีพ (เรียงจากมากไปหานอ้ย) ดงัต่อไปน้ี 

ด้านช่ือเสียง การสร้างภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาให้มีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสังคม 
รวมทั้งการเป็นเขตปลอดยาเสพติดและการทะเลาะววิาท ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมจ านวนผูเ้รียนในสายอาชีพใหม้ากข้ึน 
 ด้านบุคลากร สถานศึกษาควรส่งเสริมครูและบุคลากรให้สามารถสร้างผลงานเชิงประจักษ์ และมีการ
ประชาสัมพนัธ์ยกยอ่งบุคลากรดีเด่นออกสู่สังคมภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูป้กครอง  
และทดสอบความรู้ความสามารถของบุคลากรเพื่อรักษามาตรฐานของบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
 ด้านวิชาการ สถานศึกษาควรเปิดหลกัสูตรท่ีตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน รวมทั้งการแนะ
แนวการศึกษาใหก้บัผูป้กครอง และการส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถเรียนต่อในระดบัปริญญาตรีได ้ 
 ด้านอาคารและสถานที ่ควรปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษาใหน่้าเรียน และการ
ควบคุมสภาพแวดลอ้มรอบสถานศึกษาใหเ้หมาะสมก็จะมีผลใหต้่อการตดัสินใจดว้ยเช่นเดียวกนั  
 ด้านอื่นๆ ควรจดัหาแหล่งสนบัสนุนการศึกษาให้กบัผูเ้รียนมากข้ึน มีระบบการติดตามการเขา้ชั้นเรียน
ขาดเรียนและมีการรายงานใหผู้ป้กครองไดท้ราบ เป็นตน้ และส่งเสริมกิจกรรมการแนะแนวเพ่ือเพ่ิมจ านวนผูเ้รียน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน วทิยาลยัอาชีวศึกษาทั้ง 3 แห่ง และครอบครัวเป็นอยา่งสูง 
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บทคัดย่อ 
การวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ขอ้ คือ (1) เพ่ือศึกษาบทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่อง ตามนโยบาย “ลด

เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สังกดั ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อวิเคราะห์
ความตอ้งการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่อง 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ประชากรในการวิจยั คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนน า
ร่องท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 145 คน จาก29 โรงเรียน ผูว้จิยัเก็บรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม แจกแบบสอบถาม
และเก็บแบบสอบถามดว้ยตวัเอง วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาประกอบดว้ย ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์แสดงความตอ้งการจ าเป็นโดยใช ้Priority Needs Index (PNI Modified) การ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา ผลการวจิยัพบวา่  

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการปฏิบติังานตามบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่องเพื่อขบัเคล่ือนนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้” สู่การปฏิบติัจริงในโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก  

2. ความตอ้งการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เรียงตามล าดบัจาก
มากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด คือ (1) การจดัเวทีเสวนาทบทวนหลงัการปฏิบติังาน (After Action Review: AAR) (2) 
การจัดสรร อ านวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน (3) การน าผลการทบทวนหลงัการ
ปฏิบติังานและผลการประเมินไปพฒันาโครงการอยา่งต่อเน่ือง และการนิเทศ ก ากบัติดตาม อยา่งเป็นระบบและ

mailto:subin.yu@spu.ac.th
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ต่อเน่ือง (4) การประสานงานกบัชุมชน และแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี และ (5) การมีผูน้ าการขบัเคล่ือนนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน   เพ่ิมเวลาเรียนรู้” สู่สถานศึกษา 

 
ค าส าคญั: ความตอ้งการจ าเป็น บทบาทของผูบ้ริหาร โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  โรงเรียนน าร่อง 
 

ABSTRACT 
 The two objectives of this research were (1) to study the roles of the administrators in the pilot schools 
according to the “Moderate Class, More Knowledge” policy in the Secondary Educational Service Area Office 
in Bangkok, and (2) to analyze the needs of administering the pilot schools according to the “Moderate Class, 
More Knowledge” policy in the Secondary Educational Service Area Office in Bangkok. The population was 145 
administrators of 29 pilot schools. The researcher collected data by distributing questionnaires questionnaires 
were distributed and collected by the researcher. Descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean 
and standard deviation were applied for quantitative data analysis. Also, content analysis was applied for 
qualitative data analysis. The research findings were as follows: 
 1. The pilot school administrators performed according to the roles of administering the schools 
participating the “Moderate Class, More Knowledge” policy at a high level. 
 2. The needs of administering the pilot schools according to the “Moderate Class, More Knowledge” 
policy, from the highest to the lowest needs, comprised (1) After Action Review (AAR), (2) the allocation and 
facilitation for the readiness of the work, (3) the utilization of AAR and the evaluation results for continuing 
development including the systematic and continuing monitoring and supervision, (4) the coordination with 
community and outside learning sources, and (5) the leaders of driving and turning the “Moderate Class, More 
Knowledge” policy into practice in the schools, respectively 
                 

KEYWORDS: needs, administrator’s roles, “Moderate Class, More Knowledge” policy, pilot school 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของดาวพ์งษ ์ รัตนสุวรรณ (2558) ไดเ้สนอ ข้ึนเพ่ือให้ผูเ้รียนไดรั้บ

การพฒันาตามความสนใจ ความถนดัและความตอ้งการ ไดเ้พ่ิมพนูทกัษะการคิดวเิคราะห์ ทกัษะชีวติ ความมีน ้ าใจ 
การท างานเป็นทีม และมีความสุขในการเรียนรู้ โดยยดึหลกัองค ์4 การศึกษา คือ พทุธศึกษา จริยศึกษา หตัถศึกษา 
และพลศึกษา จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเป็นผูรั้บความรู้ให้นอ้ยลง และเพ่ิมเวลาของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผู ้
ลงมือปฏิบติัจริงใหม้ากข้ึน 

สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมไดน้ านโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge) 
มาใช้ในสถานศึกษา โดยเขา้ร่วมโครงการเป็นโรงเรียนน าร่อง ซ่ึงส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ไดเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นโรงเรียนน าร่องจ านวน 29 โรงเรียน แบ่งออกเป็น   สพม.1 จ านวน 22 
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โรงเรียน และ สพม.2 จ านวน 7 โรงเรียน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,2558)  

บทบาทผูบ้ริหารจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการขบัเคล่ือนนโยบายการศึกษา สู่การปฏิบัติจริงใน
สถานศึกษา ผูบ้ริหารควรท่ีจะด าเนินการตามส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ
เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานตามนโยบาย “ ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ ”  
 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นของบทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนร่อง วา่เม่ือ
ได้เขา้ร่วมโครงการดงักล่าวแลว้ ผูบ้ริหารมีการจดัการอย่างไรในการขบัเคล่ือนนโยบายเขา้มาปฏิบัติจริงใน
สถานศึกษา ปฏิบติัจริงไดแ้ค่ไหน สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีควรจะเป็นมีมากนอ้ยอยา่งไร เพ่ือน าผลไม่สู่การ
ปฏิบติัจริง และเตรียมความพร้อมใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ียงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาบทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่อง ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สงักดั ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

(2) เพื่อวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของ
ผูบ้ริหาร โรงเรียนน าร่อง สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
                  การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัศึกษาความตอ้งการจ าเป็นของบทบาทผูบ้ริหารสถานโรงเรียนน าร่อง ตาม
นโยบาย  “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถเขียนเป็น
แผนภาพไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ด้านการจัดสรร อ านวยความสะดวกต่างๆให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

 

ด้านผู้น าการขับเคลือ่นนโยบาย “ลดเวลาเรียน   เพิม่เวลาเรียนรู้”  สู่สถานศึกษา 

ด้านการประสานงานกบัชุมชน และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

 
ด้านการนิเทศ ก ากบัติดตาม อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 

ด้านการน าผลการทบทวนหลงัการปฏิบัติงาน(After Action Review : AAR)  
และผลการประเมินไปพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง 

 

ด้านการจัดเวทีเสวนาทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
เพือ่ขับเคลือ่นนโยบาย        

“ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้”  6 ด้าน 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่องท่ีเขา้ร่วมโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู้” ได้แก่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายบุคลากร รอง
ผูอ้  านวยการฝ่ายงบประมาณ และรองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป จ านวน 29 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน 
รวมทั้งส้ิน 145 คน 

4.2 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั จ านวน 3 เดือน พฤษภาคม – เดือน กรกฎาคม 2559 
4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1  ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วน

บุคคล ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบับทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
แบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ต  าแหน่ง ประสบการณ์ในการบริหาร วุฒิ
การศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจ (Check list) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบับทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่อง
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ท่ีมีการตอบสนองคู่ 
(Dual-Response Format) มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามประเมินสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีควรจะ
เป็น ของการปฏิบติังาน ทั้ง 6 ดา้น จ านวน 30 ขอ้ โดยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินคา่ (Rating scale)  
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) มีดว้ยกนั 5 ระดบั คือ 5 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 4 
หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก 3 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 หมายถึง มีการปฏิบติั อยู่
ในระดบันอ้ย และ 1 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด การตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา 
จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ใชว้ธีิการค านวณหาค่า IOC พบวา่ ไดค้่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 0.90 ส่วนการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเท่ียงแบบความสอดคล้องภายใน ( Internal consistency reliability) ใช้วิธีการค านวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการน าเคร่ืองมือวิจยัไปทดลองใช ้ (Try 
out) กบัผูบ้ริหารโรงเรียนจ านวน 30 คน พบวา่ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.97 

 

ตารางที ่1  เคร่ืองมือวจิยัจ าแนกตามกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
ที ่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประเภทของเคร่ืองมอืวจิยั การตรวจสอบคุณภาพของ

เคร่ืองมอืวจิยั 
1 อาจารยท่ี์ปรึกษา แบบสอบถาม ความตรงเชิงเน้ือหา 
2 ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวฒิุ แบบบนัทึกการสงัเคราะห์เอกสาร ความตรงเชิงเน้ือหา  
3 ผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่อง แบบสอบถามปลายเปิด ความตรงเชิงเน้ือหา  

ความเท่ียงแบบความสอดคลอ้ง
ภายใน 

 
              4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี (1) น าหนงัสือขออนุญาต
จากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุนการวจิยั 
(2) ผู ้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองออกไปยงักลุ่มตัวอย่างจ านวน 145 ชุด (3) จัดเก็บรวบรวม
แบบสอบถามด้วยตนเองใช้เวลา  30 วนั (4) สามารถรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาจนครบ  145 ชุด (5) 
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ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม (6) จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มูล
ไปวเิคราะห์ทางสถิติ 
 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล ใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ วเิคราะห์
โดยใช ้Modified Priority Needs Index (PNI Modified) เพื่อเรียงล าดบัความส าคญัความตอ้งการจ าเป็น 

 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
                การศึกษาวจิยัเร่ือง การวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นของบทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่อง ตามนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 

1) ผลการวิเคราะห์บทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่อง ตามนโยบาย   “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ ” สังกดั 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร สภาพท่ีเป็นจริงในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนน าร่องตาม นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และสภาพท่ีควรจะเป็นในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนน าร่องตาม นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เม่ือท าการวเิคราะห์ปรากฏผล ดงัตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 
3 ดงัน้ี 

 
 

ตารางที่  2  ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) การวิเคราะห์สภาพท่ีเป็นจริงในการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้” ในภาพรวมแต่ละดา้น รวม 6 ดา้น ดงัน้ี 
 

สภาพทีเ่ป็นจริงในการปฏบิัตงิานของผู้บริหารโรงเรียนน าร่องตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้” 

มกีารปฏบิัต ิอยู่ในระดบั 
(µ) ( ) แปลผล 

1.  ดา้นผูน้ าการขบัเคล่ือนนโยบาย “ลดเวลาเรียน   เพ่ิมเวลาเรียนรู้”      
สู่สถานศึกษา 

4.36 0.39 มาก 

2.  ดา้นการจดัสรร อ านวยความสะดวกต่างๆใหมี้ความพร้อม 
ในการปฏิบติังาน 

4.23 0.35 มาก 

3.  ดา้นการประสานงานกบัชุมชน และแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 4.22 0.27 มาก 
4.  ดา้นการนิเทศ ก ากบัติดตาม อยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ือง 4.32 0.23 มาก 
5.  ดา้นการจดัเวทีเสวนาทบทวนหลงัการปฏิบติังาน  
(After Action Review : AAR) 
6.  ด้านการน าผลการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action 
Review : AAR) และผลการประเมินไปพัฒนาโครงการอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.08 
 

4.22 

0.21 
 

0.26 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.23 0.28 มาก 
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ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) การวิเคราะห์สภาพท่ีควรจะเป็นในการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้” ในภาพรวมแต่ละดา้น รวม 6 ดา้น ดงัน้ี 
 

สภาพทีค่วรจะเป็นในการปฏบิัตงิานของผู้บริหารโรงเรียนน าร่อง
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้” 

มกีารปฏบิัต ิอยู่ในระดบั 
(µ) ( ) แปลผล 

1.  ดา้นผูน้ าการขบัเคล่ือนนโยบาย “ลดเวลาเรียน   เพ่ิมเวลาเรียนรู้”      
สู่สถานศึกษา 

4.69 0.32 มากท่ีสุด 

2.  ดา้นการจดัสรร อ านวยความสะดวกต่างๆใหมี้ความพร้อม 
ในการปฏิบติังาน 

4.71 0.31 มากท่ีสุด 

3.  ดา้นการประสานงานกบัชุมชน และแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 4.61 0.70 มากท่ีสุด 
4.  ดา้นการนิเทศ ก ากบัติดตาม อยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ือง 4.76 0.21 มากท่ีสุด 
5.  ดา้นการจดัเวทีเสวนาทบทวนหลงัการปฏิบติังาน  
(After Action Review : AAR) 
6.  ด้านการน าผลการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action 
Review : AAR) และผลการประเมินไปพัฒนาโครงการอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.67 
 

4.64 

0.71 
 

0.59 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

รวม 4.68 0.47 มากทีสุ่ด 
                 

 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 2-3 พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการปฏิบติังานตามบทบาทของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่อง เพ่ือขับเคล่ือนนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ ”  สู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน 
นอกจากน้ียงัพบว่า สภาพท่ีเป็นจริงในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่องตามนโยบาย  “ลดเวลาเรียน  

เพ่ิมเวลารู้ ” อยูใ่นระดบั มาก ทั้ง 6 ดา้น ดงัตารางท่ี 2 (µ =4.23) และ (  = 0.28) ทั้งน้ีแสดงให้เห็นถึงการรับเอา
นโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ ”  มาปฏิบติัจริงในสถานศึกษา และ เม่ือท าการวิเคราะห์สภาพท่ีควรจะเป็นใน
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่องตามนโยบาย   “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ ” พบวา่ อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

ทั้ ง 6 ด้าน ดังตารางท่ี 3 (µ =4.69) และ (  = 0.47) แสดงให้เห็นว่าสภาพท่ีควรจะเป็นในการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่อง ควรท่ีจะน ามาพฒันาแกไ้ขปรับปรุง เพ่ือตอบสนองกบันโยบาย 

2) ผูว้ิจยัใชว้ิธีการหาค่า Modified Priority Needs Index (PNI Modified) เพื่อหาความตอ้งการจ าเป็นของ
บทบาทผูบ้ริหาร เม่ือท าการวเิคราะห์ปรากฏผล ดงัตารางท่ี 4 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4  แสดงความตอ้งการจ าเป็นโดยใช ้Modified Priority Needs Index (PNI Modified) วิเคราะห์สภาพท่ีเป็น
จริงและสภาพท่ีควรจะเป็นในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้” 
ในภาพรวม แต่ละดา้น รวม 6 ดา้น ดงัน้ี 

 

บทบาทผู้บริหาร โรงเรียนน าร่อง 
เพือ่ขับเคลือ่นนโยบาย  “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้”   

มีการปฏิบัติ อยู่ในระดบั 

สภาพที่ควร 
จะเป็น 

สภาพที่เป็น
จริง 

(I-D) (I-D)/D ล าดบั 

1.  ดา้นผูน้ าการขบัเคล่ือนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลาเรียนรู้” สู่สถานศึกษา 

4.69 4.36 0.33 0.08 5 

2.  ดา้นการจดัสรร อ  านวยความสะดวกต่างๆให้มีความ
พร้อมในการปฏิบติังาน 

4.71 4.23 0.48 0.11 2 

3.  ดา้นการประสานงานกบัชุมชน และแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

4.61 4.22 0.39 0.09 4 

4.  ด้านการนิเทศ ก ากับติดตาม อย่างเป็นระบบ และ
ต่อเน่ือง 

4.76 4.32 0.44 0.10 3 
 

5.  ดา้นการจดัเวทีเสวนาทบทวนหลงัการปฏิบติังาน  
(After Action Review : AAR) 
6.  ดา้นการน าผลการทบทวนหลงัการปฏิบติังาน(After 
Action Review : AAR) และผลการประเมินไปพัฒนา
โครงการอยา่งต่อเน่ือง 

4.67 
 

4.64 

4.08 
 

4.22 

0.59 
 

0.42 

0.14 
 

0.10 

1 
 

3 

รวม 4.68 4.23 0.47 0.11  
                  

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตารางท่ี 4 แสดงความตอ้งการจ าเป็นโดยใช ้Modified Priority Needs Index 
(PNI Modified) วเิคราะห์สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีควรจะเป็นในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่องตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้” ในภาพรวม แต่ละดา้น รวม 6 ดา้น พบวา่ ดา้นการจดัเวทีเสวนาทบทวนหลงั
การปฏิบติังาน (After Action Review : AAR) มีความตอ้งการจ าเป็นล าดบัแรก (PIN=0.14) ดา้นการจดัสรร อ านวย
ความสะดวกต่างๆ ใหมี้ความพร้อมในการปฏิบติังาน มีความตอ้งการจ าเป็นล าดบัสอง (PIN=0.11) ดา้นการน าผล
การทบทวนหลังการปฏิบัติ งาน (After Action Review : AAR) และผลการประเมินไปพฒันาโครงการอย่าง
ต่อเน่ือง และดา้นการนิเทศ ก ากบัติดตาม อยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ือง มีความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนั เป็นล าดบั
สาม (PIN=0.10) ดา้นการประสานงานกบัชุมชน และแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี มีความตอ้งการจ าเป็นล าดบัส่ี 
(PIN=0.09)  และดา้นผูน้ าการขบัเคล่ือนนโยบาย “ลดเวลาเรียน   เพ่ิมเวลาเรียนรู้” สู่สถานศึกษา มีความตอ้งการ
จ าเป็นล าดบัสุดทา้ย (PIN=0.08) 

 
 

6. อภิปรายผล  
              การศึกษาวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นของบทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”ผูว้จิยัมีขอ้คน้พบและประเด็นท่ีน่าสนใจ น ามาอภิปรายดงัน้ี  
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     6.1 การวิเคราะห์บทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เม่ือท าการวิเคราะห์ พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่องมี
การปฏิบัติงานตามบทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่อง เพ่ือขับเคล่ือนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สู่
สถานศึกษา มีการปฏิบติังานทั้ง 6 ดา้น ดงัน้ี (1)  ดา้นผูน้ าการขบัเคล่ือนนโยบาย “ลดเวลาเรียน   เพ่ิมเวลาเรียนรู้” 
สู่สถานศึกษา (2)  ด้านการจดัสรร อ านวยความสะดวกต่างๆให้มีความพร้อมในการปฏิบติังาน (3)  ด้านการ
ประสานงานกบัชุมชน และแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี (4) ดา้นการนิเทศ ก ากบัติดตาม อยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ือง 
(5)  ด้านการจัดเวทีเสวนาทบทวนหลงัการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) (6)  ด้านการน าผลการ
ทบทวนหลงัการปฏิบติังาน(After Action Review : AAR) และผลการประเมินไปพฒันาโครงการอย่างต่อเน่ือง 
ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2558) “คู่มือบริหารจดัการเวลาเรียน ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” ซ่ึง
เป็นไปตามนโยบายท่ีผูน้ าการขบัเคล่ือนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตอ้งปฏิบติัเพ่ือขบัเคล่ือนนโยบาย สู่
สถานศึกษา 
 

                  6.2 การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นของผูบ้ริหารโงเรียนน าร่อง สภาพท่ีเป็นจริงในการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มีการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(µ =4.23) และ(  = 0.28) และสภาพท่ีควรจะเป็นในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่องตามนโยบาย “ลด

เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มีการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ =4.69) และ (  = 0.47) ดงันั้นผูบ้ริหาร
โรงเรียนน าร่อง ควรท่ีจะพฒันาและปรับปรุงให้มีการปฏิบติังานในสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุดในการขบัเคล่ือน
นโยบาย สู่สถานศึกษา ส่วนผูบ้ริหารท่ีก าลงัจะเขา้ร่วมโครงการ ควรท่ีจะศึกษาจุดเด่น จุดดอ้ยของสถานศึกษา 
เพื่อน ามาเป็นแนวคิดในการรับเอานโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เขา้มาใชใ้นสถานศึกษา และควรจดัใหค้ณะ
ครูผูรั้บผิดชอบในกิจกรรม เขา้ร่วมท ากิจกรรม ศึกษาดูงานโรงเรียนน าร่องท่ีประสบผลส าเร็จ เพ่ือท่ีจะไดน้ า
ความรู้ท่ีไดม้าใชจ้ดักิจกรรมใหก้บัผูเ้รียนตรงตาม  วตัถุประสงคข์องโรงเรียนและความตอ้งการของผูเ้รียนสภาพ
ท่ีควรจะเป็นในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้” ท่ีผูบ้ริหาร
โรงเรียนควรน าไปพฒันาปฏิบัติเพ่ิมเติม คือ ด้านการจัดเวทีเสวนาทบทวนหลงัการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารควร
ปฏิบติังานเป็นล าดบัท่ี 1 (PIN=0.14) รองลงมา ดา้นการจดัสรร อ านวยความสะดวกต่างๆใหมี้ความพร้อมในการ
ปฏิบติังาน เป็นล าดบัท่ี 2 (PIN=0.11) ดา้นการนิเทศ ก ากบัติดตาม อยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ือง และดา้นการน าผล
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(After Action Review : AAR) และผลการประเมินไปพฒันาโครงการอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นล าดบัท่ี 3 (PIN=0.10) ดา้นการประสานงานกบัชุมชน และแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี เป็นล าดบัท่ี 4 
(PIN=0.09)  และดา้นผูน้ าการขบัเคล่ือนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาเรียนรู้” สู่สถานศึกษา เป็นล าดบัสุดทา้ย 
(PIN=0.08) ตามล าดบั 
  

ผูว้จิยัพบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการวจิยั ซ่ึงผูว้จิยัจะแบ่งตามหวัขอ้เร่ืองท่ีสอดคลอ้ง ดงัน้ี  
(1.) การวจิยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น ผูว้จิยัแบ่งการศึกษาวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีควรจะ

เป็น เพ่ือหาขอ้แตกต่างของการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวิมล ว่องวาณิช (2558 : 26) ศึกษาเร่ือง 
ความส าคญัของการวจิยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นต่อการวางแผนและการพฒันาองคก์ร พบวา่ บทบาทของการ
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วิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นท่ีมีต่อการวางแผนและพฒันาองค์กร เร่ิมจากการก าหนดจุดเร่ิมต้นและ
จุดมุ่งหมายปลายทาง กิกกรรมการวางแผนและพฒันาองค์กรจึงมี 2 ส่วน ไดแ้ก่ กิจกรรมการวิจยัประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นและกิจกรรมการบริหารจดัการ ทั้งสองกิจกรรมมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั กิจกรรมส่วนแรกคือ 
การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น เป็นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีควรจะเป็น และก าหนดวิธีการ
ด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายซ่ึงหมายถึงการวิเคราะห์ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะท าใหส้ามารถบรรลุเป้าหมาย
ขององคก์ร กิจกรรมท่ีสองคือ การบริหารจดัการ ตั้งแต่การก าหนด เป้าหมาย การวางแผน การน าแผนสู่การปฏิบติั 
และการประเมินผล  

(2.) จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธี แสดงความตอ้งการจ าเป็นแบบ Modified Priority Needs Index 
(PNI Modified)  เพื่อเรียงล าดบัความส าคญัความตอ้งการจ าเป็น พบวา่ สอดคลอ้งกบัของ พชัรี ขนัอาสะวะ (2544) 
ศึกษาเร่ือง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาครูดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
ผูว้ิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ Priority Needs Index (PNI Modified) เพื่อเรียงล าดับความส าคญัความตอ้งการ
จ าเป็น พบวา่ ตวับ่งช้ีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมี 3 ดา้นคือ (1) ดา้นบาทบาทครูในการจดัการ
เรียนรู้ประกอบดว้ย 1 ตวับ่งช้ี (2) ดา้นพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งช้ี และ (3) ดา้นผลท่ีเกิด
กบัผูเ้รียน ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งช้ี ครูส่วนมากมีความรู้อยู่ในระดบัมาก ทศันคติอยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก 
พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนอยู่ในระดบัปานกลาง ครูท่ีสอน
ระดบัอนุบาลมีค่าเฉล่ียของคะแนนดา้นพฤติกรรมสูงกว่าครูท่ีสอนในระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา และ
พบว่า ครูมีความตอ้งการจ าเป็นท่ีควรได้รับการพฒันาในด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางและดา้นผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนอยา่งเร่งด่วนมากกวา่ดา้นความรู้และดา้นทศันคติ นอกจากน้ียงัพบงานวจิยัท่ี
สอดคลอ้งในเร่ืองการวิเคราะห์ขอ้มูลวิธี  Priority Needs Index (PNI Modified) เพื่อเรียงล าดับความส าคญัความ
ต้องการจ าเป็น ของ บรรเลง สระมูล ศึกษาเร่ือง การประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อพฒันานักศึกษาด้าน
สมรรถนะสารสนเทศ: การศึกษากลุ่มพหุ (2546), ยุทธพงษ์ อายุสุข ศึกษาเร่ือง การวิจยัประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นเพ่ือพฒันาการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของครู (2549) และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ธญัญภรณ์ เลา
หะเพญ็แสง (2554) วิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นและการน าเสนอกระบวนการน านโยบายวิจยัใน
ชั้นเรียนสู่การปฏิบติัในโรงเรียน เป็นตน้  

(3.) นอกจากน้ียงัพบความสอดคลอ้งท่ีเก่ียวกับแนวคิดเร่ือง การประเมินความตอ้งการจ าเป็น ของ 
McKillp (1987) กล่าววา่ การประเมินความตอ้งการจ าเป็น เป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร
ในการใหบ้ริการทางการศึกษาหรือการใหบ้ริการประชาชน ไม่วา่จะเป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดนโยบาย 
การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากร การตดัสินใจเก่ียวกบัการให้เงินทุนสนบัสนุนโครงการ การตดัสินใจ
เก่ียวกบัการบริหารบุคลากร หรือการตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผนการท างาน การตดัสินใจของผูบ้ริหารจะส่งผล
ดีถา้มีการวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น เป็นตน้ 
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7. ข้อเสนอแนะ 
  

ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ 
1. ผูบ้ริหารควรเล็งเห็นความส าคญัและประโยชน์ของโครงการน้ี ควรมีการวางแผนและด าเนินการ 

เพื่อน าโครงการ “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ ” สู่สถานศึกษาอยา่งมีแบบแผน 
2.  ผูบ้ริหารควรมีการนิเทศ ก ากับติดตาม อย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง ในการจัดท ากิจกรรมของ

ครูผูส้อนกิจกรรม และนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม โดยประเมินการจดักิจกรรมใหค้รบทั้ง 4 H 
3. ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติังานดา้นการจดัเวทีเสวนาทบทวนหลงัการปฏิบติังาน เพื่อ

ร่วมกนัแกไ้ขพฒันาใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นของบทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนน าร่อง ตามนโยบาย “ลด

เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สงักดัส านกัการศึกษากรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2. ควรมีการเปรียบเทียบเพ่ือหาความแตกต่างระหวา่งขนาดของโรงเรียนน าร่องท่ีเขา้ร่วมโครงการตาม 

นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นของบทบาทครูผูส้อนกิจกรรมตามโครงการ “ลดเวลา

เรียน เพ่ิมเวลารู้”  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความคาดหวงัของนกัเรียนจีนในเมืองคุนหมิงในการ
ตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย และเพ่ือจดัท าขอ้เสนอแนะแก่ผูบ้ริหารสถานอุดมศึกษในการ
รับนกัเรียนจีนมาศึกษาในระดบัปริญญาตรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือ นกัเรียนชาวจีนท่ีก าลงัศึกษาระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายชั้นปีท่ี 6 ในสถานศึกษา ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยนูนาน ประเทศจีน จ านวน 380  คน โดย
ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive or Judgmental Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
คือ แบบสอบถามสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 
ความคาดหวงัของนักเรียนจีนในเมืองคุนหมิงในการตดัสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศไทย ได้
วิเคราะห์ความคาดหวงั 4 ดา้นตามล าดบัค่าเฉล่ียดงัน้ี ดา้นสถาบนัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.80 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.89 ดา้นหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.94 และความคาดหวงัหลงัส าเร็จการศึกษา อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.9 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.148 
 
ค าส าคญั: ความคาดหวงั การตดัสินใจ การศึกษาต่อ  
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ABSTRACT 
               This research aims to study the expectations of Chinese students in Kunming city in making a decision 
to study in bachelor’s degree program in Thai universities, and to provide suggestions for higher education 
administrators on recruiting Chinese students studying bachelor’s degree program.This study has been based on 
survey research; samples that were used in this study were 380 Chinese senior students in high school in Kunming 
city, Yunnan Province during the academic year of 2016. The questionnaire has been used as a tool to collect 
information by using Purposive or judgmental sampling method. Statistics that were used during the data analysis 
were means and standard deviation. The results have shown that: the expectations of Chinese students in Kunming 
City in making a decision to study in bachelor’s degree program in Thai universities was divided into 4 aspects, 
and ranked according to the average, there are: The institute factor (Mean=4.39,S.D.=0.80), the teaching activities 
and services factor (Mean=4.28,S.D.=0.89) and the curriculum and instructor factor Mean=4.25,S.D.=0.94) are 
at the highest level. While the expectations after graduation factor (Mean=3.9,S.D.=1.148) is at a high level. 
 
KEYWORDS: Expectations, Decision making, Study in Thai universities 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
                 ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาชนจีนมีประวติัความเป็นมามากกว่า 40 ปี  
ปัจจุบนัความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัจีนมีความใกลชิ้ดมากข้ึนในทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
การศึกษาก็ตาม ซ่ึงรูปแบบของความร่วมมือทางการศึกษาระหวา่งสองประเทศแบ่งออกไดเ้ป็นส่ีประเภท ดงัน้ี  
ประเภทท่ี 1 ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ ประเภทท่ี  2 การให้ทุนการศึกษาโดยตรงจากทั้งรัฐบาล
ไทยและจีนแก่นักศึกษาระดบัปริญญาตรี โทและเอก ประเภทท่ี 3 ความร่วมมือโดยตรงระหว่างมหาวิทยาลยั 
ประเภทท่ี 4 ความร่วมมือระดับประชาชนกับประชาชน (มาณพ ภาษิตวิไลธรรม, 2553)  จากความสัมพนัธ์
ดงักล่าวท าใหแ้นวโนม้จ านวนนกัเรียนจีนท่ีมาศึกษาต่อท่ีสถาบนัอุดมศึกษาไทยเพ่ิมมากข้ึน  
 ดว้ยเหตุน้ี เม่ือปีค.ศ. 2010 นกัศึกษาจีนท่ีอยูป่ระเทศไทยจ านวน 44 สถาบนั มีมากกวา่10,000 คน จาก
ขอ้มูลในปีค.ศ. 2014 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีจ านวนนักศึกษาจีนไปเรียนต่อมากท่ีสุด เป็นอนัดบัท่ี 1 ของ
นกัศึกษาต่างชาติท่ีมีในประเทศ  (สถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย, 2014) ทั้งน้ี 
หลกัสูตรท่ีคนจีนเลือกเรียนมากท่ีสุดไดแ้ก่ บริหารธุรกิจ ภาษาไทย การตลาด ภาษาไทยเชิงการศึกษา เป็นตน้ 
จุดเด่นของการศึกษาในประเทศไทยคือหลกัสูตรท่ีสอนเป็นภาษาองักฤษมีจ านวนมาก โดยเฉพาะการอุดมศึกษา
ของสถาบนัการศึกษาระดบัเอกชนไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็ว คุณภาพทางการศึกษาค่อนขา้งสูง (Fenghua, D. 2011)              
 ในขณะเดียวกนัทางดา้นมณฑลยนูนาน ซ่ึงเป็นมณฑลท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของจีน ท าเลท่ีตั้งถือ
วา่มีความส าคญัมาก เพราะเสมือนเป็นประตูเช่ือมต่อท่ีส าคญัระหว่างมณฑลอ่ืนๆ ของจีนกบัไทย เป็นมณฑลท่ี
ตั้งอยู่ใกลไ้ทยมากท่ีสุด มีความใกลชิ้ดและติดต่อกับไทยมาช้านาน ความร่วมมือระหว่างมณฑลยูนนานกับ
ประเทศไทยในหลายๆดา้นมีความกา้วหน้ายิ่งข้ึน ส่งผลให้ชาวจีนยูนนานท่ีตอ้งการมีการติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบั
ไทยนิยมเรียนภาษาไทยจ านวนเพ่ิมข้ึน เมืองคุนหมิงซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลยูนนาน เป็นศูนยก์ลางดา้น
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การเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม เทคโนโลยีและคมนาคมของมณฑลยูนนาน และถือว่าเป็นเมืองส าคญัดา้นการ
ท่องเท่ียวและการคา้ในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน ด้วยเหตุน้ี เมืองคุนหมิงจึงมีทรัพยากรท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับการศึกษาในมณฑลยูนนาน โดยเฉพาะสถานศึกษาต่างๆท่ีเป็นชั้นน าของมณฑลมีจ านวนมาก และมี
โรงเรียนหลายแห่งเปิดสอนวชิาภาษาไทยหรือมีความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาในประเทศไทย 
 ปัจจุบนัภาษาไทยในเมืองคุนหมิงถือเป็นภาษาต่างประเทศท่ีส าคญัเป็นอนัดบั 2 รองจากภาษาองักฤษ 
การเลือกเรียนท่ีประเทศไทยกลายเป็น “ทางเลือกใหม่” ของนักเรียนในเมืองคุนหมิง และให้ความสนใจศึกษา
มากกว่าภาษาประเทศเพ่ือนบา้นอ่ืนๆ โอภาส เหลืองดาวเรือง (2552) ไดส้รุปเหตุผลท่ีนกัเรียนในเมืองคุนหมิง 
สนใจเรียนภาษาไทย มีหลายประการดงัน้ี 1. การเติบโตของภาคเศรษฐกิจและธุรกิจการคา้ เน่ืองจากวา่แม่น ้ าโขง
เป็นเส้นทางการขนส่งหลกัระหว่างไทยกับจีน และการเปิดการคา้เสรีจีนกับ อาเซียน ส่งผลให้ทุกมณฑลใน
ประเทศจีนมีการติดต่อคา้ขายกบัภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอย่างมาก  2. เมืองคุนหมิงมีความ
คลา้ยคลึงกบัไทยดา้นเช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรม และขนมธรรมเนียมประเพณีเป็นอยา่งมาก นกัศึกษาสามารถ
ปรับตวัไดง่้ายเม่ือมาเรียนท่ีประเทศไทย 3. ความนิยมช่ืนชอบในการท่องเท่ียวท่ีประเทศไทย ในแต่ละปีจะมี
ประชาชนชาวจีนเดินทางมาท่องเท่ียวในไทยมากกว่า 30,000 คน และประชนชนชาวคุนหมิงนิยมไปท่องเท่ียว
ประเทศไทยมากท่ีสุดในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 4. สาเหตุอ่ืน ๆ เช่น ค่าใชจ่้ายการศึกษาใน
ประเทศไทยนั้นต ่ากว่าการไปศึกษาท่ีทวีปยโุรป อเมริกา หรือออสเตรเลีย การเดินทางระหว่างสองประเทศท่ีมี
ความสะดวกรวดเร็ว และการเลือกเรียนภาษาไทยในเมืองคุนหมิงนั้น มีขอ้ได้เปรียบมากกว่าการเลือกเรียน
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
 อยา่งไรก็ดี ในปีค.ศ. 2012 ไดมี้การจดัทดสอบมาตรฐานสมรรถภาพภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
เป็นคร้ังแรกในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน อีกทั้ งเป็นสถาบนัการศึกษาแห่งท่ี 4 ของประเทศจีน ด้วยความ
ร่วมมือระหวา่งศูนยภ์าษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กบัศูนยไ์ทยศึกษาของ มหาวิทยาลยัยนูนาน ซ่ึง
สอดคลอ้งกับแนวโน้มของความนิยมการเรียนการสอนภาษาไทยในนักเรียนในเมืองคุนหมิงท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีการส่งเสริมการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยของสถาบนัการศึกษาใน
นกัเรียนในเมืองคุนหมิงให้ดียิ่งข้ึน ควบคู่ไปกบัปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัศึกษาจีนของเมืองคุนหมิงท่ีสนใจเรียน
ภาษาไทยและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะศึกษาต่อในประเทศไทย 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นว่าสาเหตุท่ีท าให้นักเรียนจีนในเมืองคุนหมิงนิยมมาเรียนท่ีประเทศไทย
ไดแ้ก่ หลกัสูตรและวิธีการสอนแบบอินเตอร์ในสถานศึกษาของไทย ค่าใชจ่้ายการศึกษาค่อนขา้งถูก การเดินทาง
จากเมืองคุนหมิงมาประเทศไทยใกลแ้ละสะดวก ความสามารถในการใชภ้าษาไทยหรือเก่ียวขอ้งกบัไทยท าให้
โอกาสในการหางานท่ีดีมากข้ึน ซ่ึงเป็นมูลเหตุท่ีผูว้ิจยัมีความสนใจใคร่ศึกษาเร่ือง ความคาดหวงัของนกัเรียนจีน
ในเมืองคุนหมิง ท่ีมีต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย  เพ่ือหาแนวทางการตดัสินใจศึกษา
ต่อของนกัเรียนจีนมีปัจจยัใดท่ีเอ้ือหนุนต่อความคิดเชิงคาดหวงัในอนาคต 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพื่อศึกษาระดบัความคาดหวงัของนกัเรียนจีนในเมืองคุนหมิงในการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญา
ตรีในประเทศไทย 
 (2) เพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะแก่ผูบ้ริหารสถานอุดมศึกษาในรับนกัเรียนจีนมาศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
                  การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมุ่งศึกษาระดบัความคาดหวงัของนกัเรียนจีนในเมืองคุนหมิงในการตดัสินใจ
ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในคร้ังน้ีคือ ทฤษฎีความคาดหวงัของ 
วคิเตอร์ วรูม (Vroom’s Expectancy Theory) (1964) ซ่ึงไดส้รุปวา่ แรงจูงใจเกิดจากความคาดหวงัและการรับรู้
คุณค่าของผล ผูว้จิยัจึงไดย้ดึกระบวนการศึกษาตามกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั ซ่ึงสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้
ดงัต่อไปน้ี 

 
ตวัแปรท่ีศึกษา 

 
              
 
 
 
 
                          
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
4. วธีิด าเนินการวจัิย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) 
โดยวิธีเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลจากนกัเรียนชาวจีนท่ีก าลงัศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายชั้นปีท่ี 6 
ในสถานศึกษา จ านวน 95 โรงเรียน ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน จ านวน 32,343 คน (ส านัก
การศึกษา นครคุนหมิง, 2015) 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชาวจีนท่ีก าลงัศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายชั้นปีท่ี 6 
ในสถานศึกษา จ านวน 8 โรงเรียน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยนูนาน ประเทศ
จีน จ านวน 380  คน  
               4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา คือ ความคาดหวงัของนกัเรียนจีน ไดแ้ก่ (1) ความคาดหวงัดา้นหลกัสูตรและอาจารย์
ผูส้อน (2) ความคาดหวงัดา้นสถาบนั (3) ความคาดหวงัดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริการ (4) ความ
คาดหวงัหลงัส าเร็จการศึกษา   

1 ความคาดหวงัดา้นหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 
2 ความคาดหวงัดา้นสถาบนั 
3 ความคาดหวงัดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริการ 
4 ความคาดหวงัหลงัส าเร็จการศึกษา 

ความคาดหวงัของนกัเรียนจีน 
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4.3 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั จ านวน 5  เดือน  (มีนาคม 2559 – สิงหาคม 2559)                    
4.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1  แบบสอบถาม 

เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูล ความคาดหวงัของนกัเรียนจีนในเมืองคุนหมิงใน
การศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย   และตอนท่ี 3 ความคิดเห็น / ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ส าหรับตอนท่ี 1 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) จ านวน 5 ระดบั 
และตอนท่ี 3 มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended question) การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิง
เน้ือหา ใช้วิธีการค านวณหาค่า IOC ส่วนการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงแบบความสอดคลอ้งภายใน 
(Internal consistency reliability) ใช้วิธีการค านวนหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ผลการน าเคร่ืองมือวิจยัไปทดลองใช ้(Try out) กบันักเรียนจ านวน 30 คน พบว่าไดค้่าความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั 0.94 
              4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 (1) ติดต่อขอหนงัสือจากวทิยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีปทุมถึงผูอ้  านวยการของ
โรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล   
 (2)  ผูว้จิยัน าหนงัสือจากวทิยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีปทุมถึงโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
อธิบายใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจในวตัถุประสงค ์และประโยชนท่ี์จะไดรั้บในการท าแบบส ารวจ 
  (3) ในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการแจกแบบสอบถามและสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง  
  (4)  ผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจากนกัเรียนทุกคนดว้ยตนเอง (5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลท่ีได้
รับมา เพ่ือน าผลมาวเิคราะห์หาค่าสถิติ 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
5. สรุปผลการวจัิย 
                การศึกษาวจิยัเร่ือง ความคาดหวงัของนกัเรียนจีนในเมืองคุนหมิงในการตดัสินใจศึกษาต่อ 
ระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
                5.1 การวิเคราะห์ความคาดหวงัของนกัเรียน แบ่งเป็น 4 ดา้น โดยใชค้่าทางสถิติ คะแนนเฉล่ียเลขคณิต 
(arithmetic mean) (จิรศกัด์ิ คงทอง, 2550) เป็นเกณฑใ์นการแปลความ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่1  แสดงผลสรุประดบัความคาดหวงัในปัจจยั 4 ดา้นตามล าดบัมากถึงนอ้ย 

ล าดบั ความคาดหวงั ค่าเฉลีย่ ระดบัความคาดหวงั 
1 ดา้นสถาบนั 4.39 ความคาดหวงัมากท่ีสุด 
2 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริการ 4.28 ความคาดหวงัมากท่ีสุด 
3 ดา้นหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 4.25 ความคาดหวงัมากท่ีสุด 
4 ความคาดหวงัหลงัส าเร็จการศึกษา    3.9 ความคาดหวงัมาก 
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 ความคาดหวงัของนักเรียนในดา้นสถาบนัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.39 รองลงมา คือ 
ความคาดหวงัดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.28 ความคาดหวงัดา้นหลกัสูตร
และอาจารยผ์ูส้อน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.25  ความคาดหวงัหลงัส าเร็จการศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.9 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่2  แสดงผลการวเิคราะห์ค่าสถิติความคาดหวงัของนกัเรียนดา้นหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน    

ความคาดหวังด้านหลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน Mean S. D. แปลผล จดัล าดบั 
1.หลกัสูตรมีความหลากหลายและทนัสมยั 4.29 0.891 ระดบัมากท่ีสุด 5 
2. เน้ือหาวชิาในหลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 4.29 0.889 ระดบัมากท่ีสุด 4 
3. เน้ือหาวชิาส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความสามารถ และเกิดทกัษะในการ  
    ใชภ้าษาไทย 

3.95 1.162 ระดบัมาก 9 

4. จ านวนรายวชิาและหน่วยกิตมีความ เหมาะสมกบัหลกัสูตร 4.10 0.923 ระดบัมาก 8 
5. ค่าใชจ่้ายในการศึกษาหลกัสูตรมีควา เหมาะสม 4.19 1.022 ระดบัมาก 7 
6. มีทุนการศึกษาใหน้กัศึกษาชาวจีน 4.26 0.989 ระดบัมากท่ีสุด 6 
7. อาจารยใ์ชภ้าษาในการสอนท่ีท าใหเ้ขา้ใจง่าย 4.40 0.846 ระดบัมากท่ีสุด 1 
8. อาจารยมี์ความรู้ความในศาสตร์สาขาท่ีสอน 4.36 0.876 ระดบัมากท่ีสุด 3 
9. อาจารยท่ี์ปรึกษาท าหนา้ท่ีไดดี้ และใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ 4.39 0.875 ระดบัมากท่ีสุด 2 

ความคาดหวังด้านหลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 4.25 0.94 ระดบัมากท่ีสุด -- 

 
 จากตารางท่ี 2 ความคาดหวงัดา้นหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
4.25 (S.D. = 0.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อาจารยใ์ชภ้าษาในการสอนท่ีท าให้เขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
คือ 4.40 (S.D. = 0.846) ส่วนเน้ือหาวิชาส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถและเกิดทักษะในการใช้ภาษาไทย 
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด เท่ากบั  3.95 (S.D. = 1.162)    
 
ตารางที ่3 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าสถิติความคาดหวงัของนกัเรียนดา้นสถาบนั 

ความคาดหวังด้านสถาบัน Mean S. D. แปลผล จดัล าดบั 
1. เป็นสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียง 4.12 0.821 ระดบัมาก 8 
2. เป็นสถานศึกษาท่ีไดก้ารรับรองมาตรฐานการศึกษา 4.57 0.699 ระดบัมากท่ีสุด 1 
3. มีแหล่งเรียนรู้พร้อม เช่น หอ้งสมุด หอ้งคอมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอ 4.49 0.774 ระดบัมากท่ีสุด 3 
4. อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มช่วยเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีใน 
    การเรียนรู้ 

4.45 0.776 ระดบัมากท่ีสุด 4 

5. มีเทคโนโลยทีนัสมยั ช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนการสอน 4.22 0.869 ระดบัมากท่ีสุด 7 
6. อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ศูนยก์ารคา้  เดินทางสะดวก 4.30 0.892 ระดบัมากท่ีสุด 6 
7. มีหอพกัท่ีปลอดภยั สะดวก น่าอยู ่ 4.55 0.755 ระดบัมากท่ีสุด 2 
8. มีหน่วยงานบริการต่าง ๆครบและใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ 4.40 0.833 ระดบัมากท่ีสุด 5 

ความคาดหวังด้านสถาบัน 4.39 0.80 ระดบัมากท่ีสุด -- 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11  ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 

308 

 จากตารางท่ี 3 ความคาดหวงัดา้นสถาบนัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.39 (S.D. = 0.80) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ เป็นสถานศึกษาท่ีไดก้ารรับรองมาตรฐานการศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ  4.57 
(S.D. = 0.699) ส่วนเป็นสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียง มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด เท่ากบั  4.12 (S.D. = 0.821)    
 
ตารางที ่4  แสดงผลการวเิคราะห์ค่าสถิติความคาดหวงัของนกัเรียนดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริการ    
ความคาดหวังด้านกจิกรรมการเรียนการสอนและการบริการ Mean S. D. แปลผล จดัล าดบั 
1. มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะช่วยพฒันาความรู้ทาง 
    ภาษาและวฒันธรรมไทย 

4.14 1.048 ระดบัมาก 8 

2. มีกิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัผูเ้รียนหลายเช้ือชาติ 4.36 0.828 ระดบัมากท่ีสุด 3 
3. มีกิจกรรมเรียนรู้วถีิการด าเนินชีวติความเป็นอยูข่องคนไทย 4.14 0.988 ระดบัมาก 7 
4. มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอเหมาะสมกบัเน้ือหาวชิา 4.15 0.901 ระดบัมาก 6 
5. มีการจดักิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง สามารถ 
    น าไปใชเ้ป็นประโยชน์ได ้

4.44 0.818 ระดบัมากท่ีสุด 1 

6. กระบวนการจดัการเรียนการสอนมีคุณภาพ 4.39 0.800 ระดบัมากท่ีสุด 2 
7. มีโครงการแลกเปล่ียนหรือศึกษาดูงานในต่างประเทศ 4.34 0.843 ระดบัมากท่ีสุด 4 
8. มีการใหค้  าแนะน า  และดูแลเอาใจใส่จากอาจารยแ์ละ 
    บุคลากรระหวา่งการศึกษา 

4.29 0.893 ระดบัมากท่ีสุด 5 

ความคาดหวังด้านกจิกรรมการเรียนการสอนและการบริการ 4.28 0.89 ระดบัมากท่ีสุด -- 

 
 จากตารางท่ี 4 ความคาดหวงัดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 (S.D. = 0.89)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติั
จริง สามารถน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ได ้มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ  4.44 (S.D. = 0.818) ส่วนมีกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีจะช่วยพฒันาความรู้ทางภาษาและวฒันธรรมไทย มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด เท่ากบั 4.14 (S.D. = 1.048)    
 

ตารางที ่5  แสดงผลการวเิคราะห์ค่าสถิติความคาดหวงัของนกัเรียนหลงัส าเร็จการศึกษา     
ความคาดหวังหลงัส าเร็จการศึกษา     Mean S. D. แปลผล จดัล าดบั 

1. เม่ือส าเร็จการศึกษามีโอกาสไดท้  างานที่ประเทศไทย 3.48 1.278 ระดบัมาก 3 
2. ความสามารถดา้นภาษาไทยเป็นจุดเด่นท่ีเหนือกวา่เพ่ือน  
    ท  าใหมี้โอกาสมากกวา่คนอ่ืนในการหางานท า 

4.08 1.109 ระดบัมาก 2 

3. ความรู้ทางภาษาไทยและประสบการณ์ในประเทศไทยมี 
    ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 

4.13 1.057 ระดบัมาก 1 

ความคาดหวังหลงัส าเร็จการศึกษา 3.9 1.148 ระดบัมาก -- 

  
 จากตารางท่ี 5 ความคาดหวงัหลงัส าเร็จการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.9 (S.D. = 
1.148) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความรู้ทางภาษาไทยและประสบการณ์ในประเทศไทยมีประโยชน์ในการ
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ประกอบอาชีพ  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ  4.13 (S.D. = 1.057) ส่วนเม่ือส าเร็จการศึกษามีโอกาสไดท้ างานท่ีประเทศ
ไทย มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด เท่ากบั  3.48  (S.D. = 1.278)    

 

6. อภิปรายผล  
              การศึกษาความคาดหวงัของนกัเรียนจีนในเมืองคุนหมิงท่ีมีต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีใน
ประเทศไทย ผูว้จิยัมีขอ้คน้พบและประเด็นท่ีน่าสนใจ น ามาอภิปรายดงัน้ี  
 ความคาดหวังด้านหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  ความคาดหวงัของนกัเรียนดา้นหลกัสูตรและอาจารย์
ผูส้อนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัเรียนคาดหวงักบัอาจารยใ์ชภ้าษาในการสอนท่ี
ท าให้เขา้ใจง่าย  อาจารยท่ี์ปรึกษาท าหน้าท่ีได้ดี อาจารยมี์ความรู้ความในศาสตร์สาขาท่ีสอนมากท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของขวญัสุมน สีเหลือง (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาใน
หลกัสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสารของนกัศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์แล
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อนมีวิธีการท่ีสามารถท า
ใหน้กัศึกษาเขา้ใจในเน้ือหาท่ีไดเ้รียนอยา่งเหมาะสม การตดัสินใจของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากวา่การ
ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ สวนหน่ึงมาจากอาจารยผ์ูส้อน  
 ส่วนในเร่ืองของนักเรียนคาดหวงักบัเน้ือหาวิชาในหลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียน หลกัสูตรมีความหลากหลายและทนัสมยั ค่าใชจ่้ายในการศึกษาหลกัสูตรมีความเหมาะสม และจ านวน
รายวชิาและหน่วยกิตมีความเหมาะสมกบัหลกัสูตร สอดคลอ้งกบังานวจิยัดงักล่าวของขวญัสุมน สีเหลือง (2554) 
ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโปรแกรมวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของ
นกัศึกษามาก 

ความคาดหวังด้านสถาบัน  ความคาดหวงัของนักเรียนด้านสถาบันอยู่ในระดับมากท่ีสุด นักเรียน
คาดหวงักับการได้รับรับรองมาตรฐานการศึกษาและต้องการหอพกัท่ีปลอดภัย น่าอยู่ อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้มช่วยเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้ และมีหน่วยงานบริการต่าง ๆครบและใหบ้ริการอยา่งมี
คุณภาพมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของอบัราฮมั มาสโลว ์(ร็อบบินส์ สตีเฟ่น พี, 2548) 
ท่ีกล่าวว่า มนุษยมี์ความตอ้งการความปลอดภัย (Safety Needs) คือ ความมัน่คง และการป้องกันอนัตรายต่อ
ร่างกายและอารมณ์มี และมีความตอ้งการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เช่น การยอมรับนับถือตนเอง หรือ
ความส าเร็จ 
 ความคาดหวงัด้านกจิกรรมการเรียนการสอนและการบริการ   ความคาดหวงัดา้นกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการบริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และนกัเรียนคาดหวงักบัมีการจดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติั
จริง สามารถน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ไดม้ากท่ีสุด ดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ กระบวนการจดัการเรียนการสอนมีคุณภาพ  มี
กิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัผูเ้รียนหลายเช้ือชาติ  มีโครงการแลกเปล่ียนหรือศึกษาดูงานในต่างประเทศ   
มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหาวิชา  มีกิจกรรมเรียนรู้วถีิการด าเนินชีวติความเป็นอยูข่อง
คนไทย  มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะช่วยพฒันาความรู้ทางภาษาและวฒันธรรมไทย  ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของขวญัสุมน สีเหลือง  (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตร
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์แล
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สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นการจดัการเรียนการสอนการตดัสินใจ
ของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะเร่ืองของมีการจดัเสริมประสบการณ์ต่างๆระหวา่งการศึกษา ซ่ึงจะท า
ใหน้กัศึกษาเขา้ใจและไดป้ระสบการณ์ตรง 

ความคาดหวังหลังส าเร็จการศึกษา   ความคาดหวงัหลงัส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับมาก นักเรียน
คาดหวังกับความรู้ทางภาษาไทยและประสบการณ์ในประเทศไทยมีประโยชน์ในการประกอบอาชีพ   
ความสามารถดา้นภาษาไทยเป็นจุดเด่นท่ีเหนือกวา่เพ่ือน ท าให้มีโอกาสมากกวา่คนอ่ืนในการหางานท า  และเม่ือ
ส าเร็จการศึกษามีโอกาสไดท้ างานท่ีประเทศไทยมากท่ีสุด  ซ่ึงตรงกบัทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของอบัราฮมั 
มาสโลว ์(ร็อบบินส์ สตีเฟ่น พี, 2548) ท่ีกล่าวว่า มนุษยมี์ความตอ้งการเป็นตวัของตัวเอง (Self-actualization 
Needs) นัน่คือ แรงขบัเคล่ือนท่ีจะเป็นในส่ิงท่ีตนจะสามารถเป็นได ้เช่น การเจริญเติบโต ความส าเร็จความสามารถ
ของตน และการบรรลุความปรารถนา 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัให้สถานศึกษา ได้ด าเนินการ 
จากผลการวเิคราะห์ขา้งตน้ ผูว้จิยัไดจ้ดัท าขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใชด้งัน้ี 
(1) พฒันาปรับปรุงดา้น hardware และ software ของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

นกัเรียนจีน 
ควรเป็นสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษา ให้นักเรียนไดมี้ท่ีพกัอาศยัท่ีดี มีอุปกรณ์ต่างๆ

ครบ และสามารถเรียนดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
 (2) พฒันาดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริการ ใหมี้ความเหมาะสมกบันกัเรียนจีน 
ควรใหค้วามส าคญักบัความรู้ไดน้ าไปปฏิบติัจริง สามารถน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ไดม้ากท่ีสุด โดยเฉพาะ

ใชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคต 
 (3) พฒันาคุณภาพของหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน    
ควรมีการพฒันาความสามารถในการสอนของอาจารย ์และควรมีการปรับปรุงพฒันาให้มีความหลกั

หลาย ทนัสมยั เพ่ือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนจีน 
 (4) พฒันาความสามารถทางภาษาของนกัเรียน 
ควรจักการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆเพ่ืออบรมพฒันาความสามารถทางภาษาโดยเฉพาะ

ภาษาไทยของนกัเรียนจีน เพ่ือน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพใหเ้กิดประโยชน์ 
7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมของความคาดหวงัในดา้นอ่ืนๆ  
(2) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความคาดหวงัของนกัเรียนจีนในเมืองอ่ืนๆในการตดัสินใจศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย  
 (3) ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความคาดหวงัของนักเรียนจีนในการศึกษาต่อในประเทศอ่ืนโดยเฉพาะ
ประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษ  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างการประกันคุณภาพกับการขบัเคล่ือน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ประชากรท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี ไดม้าโดยวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ และหัวหนา้งานประกนัคุณภาพหรือครูผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพ ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ านวน 67 โรงเรียน รวมทั้ งส้ิน 201 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็น
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 1) แบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2) 
แบบสอบถามเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ โดยใชว้งจร PDCA 3) แบบสอบถามเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน 4) แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมโดยอิสระ 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบ
เพียร์สัน  ผลการวิจัยพบว่า การประกันคุณภาพ โดยใช้วงจร PDCA  มีความสัมพันธ์ทางลบกับการขับเคล่ือน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 อยูใ่นระดบัต ่า
มาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
ค าส าคญั : การประกนัคุณภาพ วงจร PDCA การขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the relationship between quality assurance and driving 

schools to ASEAN Community under the Office of Secondary Educational Service Area 1. The population was 
selected by purposive sampling. There were 201 directors, deputy directors, and quality assurance heads in 
schools under the Office of Secondary Educational Service Area 1. The five-level rating scale was applied for data 
collection. Also, the statistics comprising of frequency, percentage, mean, and standard deviation including 
Pearson’s Product Moment Correlation coefficient were applied for data analysis. The findings showed that the 
relationship of the quality assurance and driving the schools to ASEAN Community under the Office of 
Secondary Educational Service Area 1 was negative at a very low level at the 0.01 significant statistically 

 
KEYWORDS : Quality Assurance, Deming Cycle, Driving Schools to ASEAN Community 

 

1. ความส าคัญและทีม่าของของปัญหาวจัิย 
ปัจจุบนัสภาวการณ์ของประเทศไทยและสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกบัขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศยงัอยูใ่นอนัดบัทา้ยๆ ของโลกและอาเซียน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการจดัอนัดบั
คุณภาพการศึกษาของประเทศทัว่โลกโดยองคก์รความร่วมมือเศรษฐกิจและการพฒันาหรือ โออีซีดี (OECD) เม่ือ
เดือนพฤษภาคม 2558 ผลปรากฏว่าอนัดบัท่ี 1 สิงคโปร์ อนัดบัท่ี 2 ฮ่องกง อนัดบัท่ี 3 เกาหลีใต ้อนัดบัท่ี 4 ญ่ีปุ่นกบั
ไตห้วนั ส่วนประเทศในกลุ่มอาเซียน อนัดบัท่ี 12 เวียดนาม ไทยอยูอ่นัดบัท่ี 47 มาเลเซียอยูอ่นัดบัท่ี 52 และอินโดนีเซีย
อนัดบั 69 และจากขอ้มูลการประชุมของ World Economic Forum (WEF) ในรายงาน The Global Competitiveness Report 
2014-2015 มีการเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่างๆ จ านวน 144 ประเทศ  ในดา้นการศึกษา
ปรากฏว่าคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 90 เม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศในสมาชิกกลุ่มอาเซียน พบวา่ประเทศไทยยงัตามหลงัประเทศสิงคโปร์ ท่ีอยูใ่นอนัดบั 3 มาเลเซียอยูใ่นอนัดบั 17 
อินโดนีเซียอยูใ่นอนัดบั 48 ฟิลิปปินส์อยูใ่นอนัดบั 60 และลาวอยูใ่นอนัดบั 84 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การศึกษาของไทยยงัตอ้ง
มีการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเพื่อยกระดบัมาตรฐานให้ทดัเทียมนานาประเทศ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัทั้งในและนอกกลุ่มอาเซียน 

อาเซียนเป็นองคก์รความร่วมมือระดบัภูมิภาคก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2510 ในปัจจุบนัมีประเทศสมาชิกอาเซียน 
รวม 10 ประเทศ ไดแ้ก่ บรูไน กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เพ่ือสร้าง
ความแข็งแกร่งของอาเซียนในเวทีโลก ในปี พ.ศ. 2558 ไดจ้ดัตั้งประชาคมอาเซียนตามกฎบตัรอาเซียน โดยให้อาเซียน
เป็นองคก์รท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ส่งเสริมใหป้ระเทศสมาชิกร่วมกนัเคารพสิทธิมนุษยช์น และผลกัดนัใหอ้าเซียน
มีบทสร้างสรรคใ์นเวทีระหวา่งประเทศ รวมรวมทัง่ขยายความร่วมมือกบัประเทศเอเชียอ่ืนๆ ภายใตก้รอบความร่วมมือ
ต่างๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และระหวา่งเอเชียกบัภูมิภาคอ่ืน โดยเฉพาะการใชก้ลไกลความร่วมมือดา้นการศึกษาน าเอเซียน
สู่การเป็นประชาคมท่ีมีความมัน่คงทัง่ดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและความมัน่คง และสงัคมและวฒันธรรม เพื่อสร้างอนาคต
ท่ีรุ่งเรืองของอาเซียน ประเทศต่างๆ ในอาเซียนจึงเห็นความส าคญัของการปฏิรูปการศึกษาและได้ท าการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของพลเมืองในประเทศ ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 
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ส าหรับประเทศไทยก าลงัจะกา้วเขา้สู่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทุกภาค
ส่วนจึงไดร่้วมระดมความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ เพ่ือก าหนดวิสัยทศัน์และทิศทางการพฒันาประเทศ รวมถึงการ
ก าหนดยทุธศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื  

การประกนัคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไป
อยา่งต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผูท่ี้จบการศึกษามีคุณภาพตามท่ีมุ่งหวงั ผูป้กครอง ชุมชน และ
องค์กร/สถานประกอบการท่ีรับช่วงผูจ้บการศึกษาเขา้ศึกษาต่อหรือรับเขา้ท างาน มีความมัน่ใจว่าผูท่ี้จบการศึกษามี
คุณภาพไดม้าตรฐาน มีทกัษะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรสถานศึกษาก าหนด ท่ีผา่นมาผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาในสังกดัจ านวน 67 โรงเรียน ปรากฏวา่มีสถานศึกษาไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) จ านวน 65 
โรงเรียนและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจ านวน 2 โรงเรียน และมีเพียง 14 โรงเรียนท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพในระดบัดีมาก ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการประกนัคุณภาพและการ
ขบัเคล่ือนสถานศึกสู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  

 เพ่ือจะไดท้ราบถึงสภาพปัญหา แนวทางแกไ้ข  ขอ้เสนอแนะการประกนัคุณภาพของสถานศึกษา โดยแบ่ง
ตามขนาดของสถานศึกษา เพื่อเป็นขอ้มูลและใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงการ
ด าเนินงาน ตลอดจนหาแนวทางส่งเสริม สนบัสนุน ช่วยเหลือในการประกนัคุณภาพของสถานศึกษา และน าขอ้มูล
ทางการวิจยัน้ีเป็นแนวทางให้กบัผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครู หรือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในหน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน 
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนสถานศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน   

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพและการขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนใน

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1   
 

3. สมมติฐานการวจัิย 
3.1 โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวมมีการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับ

การประกนัคุณภาพการศึกษา โดยใชว้งจร PDCA อยูใ่นระดบัมาก 
3.2 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 มีความพร้อมในการขบัเคล่ือน

สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน อยูใ่นระดบัมาก 
3.3 การขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการประกนัคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง  
 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพและการขับเคล่ือน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ตามขอบข่าย 
กระบวนการด าเนินงานวงจร PDCA (Edward W, 1994) ประกอบดว้ย 
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Plan (P)  คือ การวางแผนจากวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดข้ึน 
Do (D)  คือ การปฏิบติัตามขั้นตอนในแผนงานท่ีไดเ้ขียนไวอ้ยา่งเป็นระบบและมีความต่อเน่ือง 
Check (C)  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานวา่มีปัญหาอะไรเกิดข้ึน

จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงแกไ้ขแผนงานในขั้นตอนใดบา้ง 
Act (A)  คือ การปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีมีปัญหา หรือถา้ไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับการด าเนินงาน 
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพตาม

แนวคิดวงจร PDCA ซ่ึงการประกนัคุณภาพเป็นกลไกส าคญัท่ีส่งเสริมและผลกัดนัใหก้ระบวนการท างานทุกระดบั
และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินไปอยา่งเป็นระบบ มุ่งหนา้ไปในทิศทางท่ีไดร่้วมกนัก าหนดไว ้เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ และการขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน จะให้ประสบความส าเร็จ จ าเป็นตอ้งมี
การพฒันาการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพ่ือใหเ้กิดความส าเร็จท่ีตวันกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ และเพ่ือความส าเร็จท่ี
ย ัง่ยืนทั้งตวันักเรียนและสถานศึกษา จ าเป็นตอ้งด าเนินงานตามหลกัการพฒันาโรงเรียนทั้ งระบบ (Whole-School 
Approach : WSA) โดยบูรณาการในทุกดา้นสามารถน ามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัเพ่ือก าหนดทิศทางของ
การศึกษา ดงัภาพประกอบท่ี 1 

 
 
 
 
                                                                                
 
 

 
ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

5. วธีิด าเนินการวจัิย 
5.1 การวิจัยเ ร่ืองน้ีเป็น การวิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation studies)  โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลในเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพ โดยใช ้PDCA และการ
ขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และน ามา
วเิคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Coefficient)  

5.2 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
และหวัหนา้งานประกนัคุณภาพ ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ านวน 67 โรงเรียนๆ 
ละ 3 คน รวมทั้งส้ิน 201 คน ไดม้าโดยวธีิเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) 

5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา  ได้แก่ (1) การประกันคุณภาพการศึกษา ตามวงจร PDCA และ (2) การขับเคล่ือน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

5.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน คือ  

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

การประกนัคุณภาพ ตามวงจร PDCA 
1.  การวางแผนการด าเนินงาน 
2.  การปฏิบติัตามแผน 
3.  การตรวจสอบ/การประเมิน 
4.  การน าผลประเมินมาปรับปรุง 

การขับเคลือ่นสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  
1. การบริหารจดัการ 
2. การจดัการเรียนการสอน 
3. กิจกรรมส่งเสริมในการเรียน 
4. กิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์ 
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ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามแบบส ารวจรายการ (checklist) เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 4 ขอ้ 

ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ โดยใชว้งจร PDCA ในสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ านวน 40 ขอ้ 

ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในสถานศึกษา
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ านวน 36 ขอ้ 

ตอนท่ี 4  เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมโดยอิสระและขอ้เสนอแนะ  
ส าหรับตอนท่ี 1 เป็นแบบส ารวจรายการ (checklist)  ตอนท่ี 2-3 มีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณ

ค่า (Rating  Scale) 5 และตอนท่ี 4 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด การตรวจสอบคุณภาพ ความถูกตอ้งและ
ความชัดเจนของภาษา ใช้วิธีค  านวณหาค่า IOC โดยมีผู ้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบและให้คะแนน
แบบสอบถาม ซ่ึงคะแนนท่ีไดจ้ะน ามาหาค่า Item-Objective Congruence หรือ IOC โดยท่ีค่า IOC จะตอ้งอยูร่ะหวา่ง -1 
ถึง 1 และถา้ขอ้ใด IOC ต ่ากวา่ 0.5 ตอ้งท าการปรับปรุงแกไ้ขก่อน และเม่ือแบบสอบถามสมบูรณ์จึงท าการทดลองแจก
แบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด กบัผูบ้ริหารและครูท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัประชากร เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเท่ียงของ
แบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (alpha-coefficient) ของครอนบาค-อลัฟา (Cronbach’s 
Alpha) ผลการน าเคร่ืองมือวจิยัไปทดลองใช ้(Try Out) พบวา่ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.92 มากกวา่ 0.70 ถือวา่แบบสอบถาม
มีความเช่ือถือไดสู้ง 

5.5  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอน ดังน้ี (1) ท าบันทึกเสนอวิทยาลยั
บัณฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึง
ผูอ้  านวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด              
(2) น าหนงัสือเสนอต่อผูอ้  านวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ให้ความเห็นชอบ และน าหนงัสือเสนอ
ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีไดก้ าหนดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง (3) น าแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบ 
และรับขอ้มูลกลบัคืนภายใน 15 วนั โดยการเก็บแบบสอบถามดว้ยตวัเอง และผา่นระบบ Net Work (4) ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา (5) รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด และน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูล 

5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) ใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
ค  านวณหาร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาคือ ค่าเฉล่ีย () และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน () แบบ
สอบตามปลายเปิด วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) แลว้สรุปเป็นความเรียง วิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ โดยใช้
วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) แลว้น า
ค่าท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของ Hinkle D.E. (1998, p.118) ดงัน้ี r มีค่า 0.91-1.00 เท่ากบั มีความสัมพนัธ์
กนัสูงมาก, r มีค่า 0.71 - 0.90 เท่ากบั มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง, r มีค่า 0.51-0.70 เท่ากบั มีความสมัพนัธ์กนัใน
ระดบัปานกลาง,  r มีค่า 0.31-0.50 เท่ากบั มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า, r มีค่า 0.05-0.30 เท่ากบั มีความสัมพนัธ์
กนัในระดบัต ่ามาก และ r มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 เท่ากบั ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
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6. สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาวจิยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพและการขบัเคล่ือนสถานศึกสู่ประชาคมอาเซียน

ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
6.1 สรุปผลขอ้มูลทัว่ไป  ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูรั้บผิดชอบงาน

ประกันคุณภาพ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์หรือมี
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 ปี ร้อยละ 66.70 มากกวา่ 10 ปี ร้อยละ 33.30 มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี ร้อยละ52.55 ปริญญาโท ร้อยละ 43.40 และปริญญาเอก ร้อยละ 4.05 ซ่ึงปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนขนาดกลางร้อยละ 
35.86 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ร้อยละ 28.79 โรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 28.28 และโรงเรียนขนาดเลก็ร้อยละ 7.07 
ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1   จ านวนและร้อยละของขอ้มูลสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลสภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ต าแหน่ง 

- ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
- รองผูอ้  านวยการกลุ่มงานวชิาการ 
- รักษาการในต าแหน่งฯ/ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
- หวัหนา้งานฯ 

198 
67 
59 
5 
67 

100.00 
33.84 
29.80 
2.52 
33.84 

2. ประสบการณ์/ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
- นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 ปี 
- มากกวา่ 10 ปี 

198 
132 
66 

100.00 
66.70 
33.30 

3. วฒิุการศึกษา 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

198 
104 
86 
8 

100.00 
52.55 
43.40 
4.05 

4. ขนาดโรงเรียนท่ีปฏิบติังานอยูใ่นปัจจุบนั 
- ขนาดเลก็ 
- ขนาดกลาง 
- ขนาดใหญ่ 
- ขนาดใหญ่พิเศษ 

198 
14 
71 
56 
57 

100.00 
7.07 
35.86 
28.28 
28.79 

 
6.2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามแยกเป็นแต่ละดา้นในการประกนัคุณภาพ โดยใชว้งจร  PDCA 4 

ดา้น ของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () และการแปลผลในการประกนัคุณภาพ โดยใชว้งจร  PDCA   

การประกนัคุณภาพโดยใช้วงจร  PDCA (Xtotal) 
ระดบัปฏิบัต ิ

แปลผล 
  

1. ดา้นการวางแผนการด าเนินงาน (X1) 4.38 0.77 มาก 
2. ดา้นการปฏิบติัตามแผน  (X2) 4.19 0.78 มาก 
3. ดา้นการตรวจสอบ/การประเมิน  (X3) 4.30 0.81 มาก 
4. ดา้นการน าผลประเมินมาปรับปรุง (X4) 4.21 0.84 มาก 

รวม (Xtotal) 4.27 0.80 มาก 
  

จากตารางท่ี 2 สรุปผลการประกนัคุณภาพ โดยใชว้งจร PDCA ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  =  4.27,  = 0.80) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ี
มีการปฏิบติัไดม้ากท่ีสุดคือ การวางแผนการด าเนินงาน รองลงมาคือดา้นการตรวจสอบ/การประเมิน และดา้นท่ี
ปฏิบติัไดน้อ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการปฏิบติัตามแผน  

6.3   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3  ค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () และการแปลผลในการขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน 

การขับเคลือ่นสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (Ytotal) 
ระดบัปฏิบัต ิ

แปลผล 
  

1. ดา้นการบริหารจดัการ (Y1) 3.26 0.98 ปานกลาง 
2. ดา้นการจดัการเรียนการสอน (Y2) 3.48 0.86 ปานกลาง 
3. ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมในการเรียน (Y3) 3.34 0.88 ปานกลาง 
4. ดา้นการจดักิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์ (Y4) 3.38 0.81 ปานกลาง 

รวม (Ytotal) 3.35 0.92 ปานกลาง 
  

จากตารางท่ี 3 สรุปผลการขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.35,  = 0.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุดอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน รองลงมาคือดา้นการจดั
กิจกรรมส่งเสริมในการเรียน และดา้นท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการบริหารจดัการ  

6.4  การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพ โดยใชว้งจร PDCA กบัการขบัเคล่ือนสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางที ่4  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพ โดยใชว้งจร PDCA กบัการขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

การประกนัคุณภาพ โดยใช้วงจร  PDCA (Xtotal) 

การขับเคลือ่นสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (Ytotal) 

กา
รบ

ริห
าร
จดั

กา
ร (
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กา
รจ
ดัก

าร
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นก
าร
สอ
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(Y
2) 

กา
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งเส
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 (Y

3) 

กา
รจ
ดักิ

จก
รร
มชุ

มช
น

สัม
พนั

ธ ์(
Y 4) 

กา
รข
บัเค

ลื่อ
นส

ถา
นศึ

กษ
าสู่

ปร
ะช

าค
มอ

าเซี
ยน

  (Y
tot

al)
 

1.  การวางแผนการด าเนินงาน (X1)   -0.09 0.05 -0.16* 0.02  -0.08 
2.  การปฏิบติัตามแผน (X2)   -0.06 -0.04  -0.19** -0.14* -0.21** 
3.  การตรวจสอบ/การประเมิน (X3)  -0.26** -0.09 -0.17*   -0.13 -0.28** 
4.  การน าผลประเมินมาปรับปรุง (X4)   -0.13  -0.17*   -0.11    0.06  -0.13 
การประกนัคุณภาพ โดยใช้วงจร PDCA (Xtotal) -0.19** -0.09 -0.21** -0.07 -0.25** 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4 สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างการประกันคุณภาพ โดยใช้วงจร  PDCA กับการขบัเคล่ือน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวม (r  =  -0.25) 
มีความสมัพนัธ์ทางลบ (Negative Correlation) ในระดบัต ่ามาก มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ 
คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กันมากสุดอยู่ในระดับต ่ามาก (r  =  -0.28) คือการประกันคุณภาพ โดยใช้วงจร  PDCA ด้านการ
ตรวจสอบ/การประเมิน (X3) กบัการขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัรองลงมาอยู่ใน
ระดับต ่ามาก ( r = -0.26) คือ การประกันคุณภาพ โดยใช้วงจร PDCA ด้านการตรวจสอบ/การประเมิน (X3) กับการ
ขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการบริหารจัดการ (Y1) และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กันน้อยสุด คือไม่
สัมพนัธ์กนั (r = 0.02) ไดแ้ก่ การประกนัคุณภาพ โดยใชว้งจร PDCA ดา้นการวางแผนการด าเนินงาน (X1) กบัการ
ขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ดา้นการจดักิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์ (Y4) 

6.5  ผลการสงัเคราะห์ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
(1)  เก่ียวกับการประกันคุณภาพ  พบว่า ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับนโยบายผูบ้ริหาร

สถานศึกษา การให้ความส าคญัของครู ศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่งแตกต่างกัน ขาดความ
ต่อเน่ืองในการประกนัคุณภาพและในการปฏิบติัใชเ้วลาในการจดัท ารายงานค่อนขา้งมาก ขอ้เสนอแนะ ควรส่งเสริม
และสนบัสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม การให้ความรู้และท าความเขา้ใจ การจดัสรรงบประมาณ และมีการจดัเก็บ
ขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ 

(2)  เก่ียวกบัการขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ คือ ความ
พร้อมดา้นทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษ  ความไม่ชดัเจนในนโยบาย ขาดงบประมาณ และครูหรือบุคลากรทาง
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การศึกษาไม่ให้ความส าคญั ขอ้เสนอแนะ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความรู้ มีความพร้อมเพ่ือเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน จดัสรรงบประมาณในการพฒันาดา้นภาษาองักฤษ จดัศูนยเ์รียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน จดักิจกรรม
พฒันาครู และควรสรรหาบุคลากรต่างชาติมาสอนภาษาองักฤษและภาษาอาเซียน 
 

7. อภิปรายผล 
การศึกษาวิจยั  เร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหว่างการประกันคุณภาพและการขบัเคล่ือนสถานศึกสู่ประชาคม

อาเซียนในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานของการ
วจิยั ซ่ึงผลของการวจิยั น ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

7.1 จากผลการวิจัยการประกันคุณภาพ โดยใช้วงจร PDCA ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 พบวา่ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการ
วิจยั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แกว้ตา พ่ึงตนเอง (2555) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัสภาพการบริหารโรงเรียน
คุณธรรมชั้นน าในภาคตะวนัออก สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกรอบแนวคิดการใช้
วงจรคุณภาพ (PDCA  Cycle) ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการบริหารโรงเรียนคุณธรรมชั้นน าในภาคตะวนัออก ตาม
หลกัการบริหารงานคุณภาพวงจร PDCA ภาพรวมมีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบั ประภา สันติ
วฒิุ (2548) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองสภาพการด าเนินงานเพ่ือรองรับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา่ สภาพการด าเนินงานในภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบั
มาก เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  5 ดา้น ของการประกนัคุณภาพ คือ ดา้นผูเ้รียน ดา้นครู ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ดา้นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ และดา้นมาตรการส่งเสริม  

7.2  จากผลการวจิยัการขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 พบวา่ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฉตัร
มงคล ศรีดวงโชติ (2557) ได้ศึกษาความพร้อมของสถานศึกษา เพ่ือเตรียมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 338 คน ผลผลการวิจยัพบวา่ ความพร้อมในการบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
ปัญหา/อุปสรรคสอดคลอ้งกบั กฤตยาพร ช่างป้ัน (2558) ท่ีไดศึ้กษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการแกไ้ขปัญหา
การบริหารงานวิชาการในการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดั
อ่างทอง ดา้นต่างๆ ผลการวิจยั พบวา่ สถานศึกษาส่วนใหญ่ มีการเตรียมความพร้อมดว้ยการจดัการเรียนรู้บูรณา
การเน้ือหาอาเซียนเขา้กบั กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีการจดัอบรมให้ความรู้แก่ครู จดัการเรียนรู้อาเซียนระดบั
มาก ปัญหาส าคญัท่ีพบ ไดแ้ก่ สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดงบประมาณในการจา้งบุคลากรดา้นภาษาอาเซียนท่ีจะ
น ามา จดัการเรียนรู้แก่นกัเรียน  

7.3  จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพ โดยใชว้งจร PDCA กบัการขบัเคล่ือน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดว้ยการทดสอบโดย
ใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบวา่ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางลบอยูใ่นระดบัต ่ามาก มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 หมายความวา่เม่ือตวัแปรตวัหน่ึงมีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอีกตวัหน่ึงจะมีค่าเพ่ิมหรือลดลงตรง
ขา้ม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนโยบายของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขีดความสามารถของผูป้ฏิบติั และขอ้จ ากดัในดา้นต่างๆ 
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เช่น งบประมาณ ท าให้คุณภาพของงานภาพรวมออกมาแตกต่างกนั ดงันั้นเม่ือพิจารณาท่ีปัญหาและอุปสรรค 
พบว่าการประกนัคุณภาพมีปัญหาและอุปสรรคค่อนขา้งน้อย ประกอบกบัการประกนัคุณภาพมีหน่วยงานทั้ ง
ภายในและภายนอกค่อยตรวจสอบ ท าให้ผลออกมาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบกับการ
ขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน พบวา่ยงัมีปัญหาและอุปสรรคท่ีค่อนขา้งมาก เช่น ปัญหางบประมาณ
ในการพฒันาบุคลากร การจดักิจกรรม การพฒันาทกัษะ เป็นตน้ จึงท าให้การขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน ภาพรวมในดา้นต่างๆ ออกมาอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช้ 

(1) จากผลการวิจยัพบวา่การประกนัคุณภาพ โดยใช ้PDCA เป็นระบบท่ีประสิทธิภาพและถา้ปฏิบติั
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีผลท าใหก้ารปฏิบติังานมีระบบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารสถานศึกษา  

(2) จากผลการวิจยัพบวา่การขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน การปฏิบติัอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ดงันั้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรทบทวนการด าเนินงานท่ีผา่นมาวา่มีจุดเด่นจุดดอ้ยอะไร อะไรยงัมีจุดบกพร่อง
ควรเร่งพฒันา เพ่ือใหร้ะบบการศึกษาไทยมีความเขม้แขง็ทดัเทียมประเทศในกลุ่มอาเซียนและระดบัสากล  

(3) จากความสัมพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพ กบัการขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัทางลบในระดบัต ่ามาก ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่การพฒันาระบบการศึกษาหลายๆ ดา้นใน
เวลาเดียวกนั ผลส าเร็จท่ีไดอ้าจแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บันโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรม 
ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรทบทวน และศึกษาหาแนวทางในการวางแผน เพื่อพฒันาระบบการศึกษาของ
ประเทศใหไ้ดม้าตรฐานเทียบเท่าระดบัสากล 

8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรท าการศึกษาความตอ้งการ ความจ าเป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการเขา้

สู่ประชาคมอาเซียน  
(2) ควรท าการศึกษาวจิยัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา เพ่ือหาแนวทางในการ

พฒันางานของสถานศึกษารองรับการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
(3) ควรมีการท าวิจยัเพื่อพฒันาหลกัสูตรอาเซียนของโรงเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และเขตอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เ พ่ือ  1) เพื่อศึกษาระดับความเป็นผู ้น าเชิงจริยธรรมของผู ้บริหาร
สถานศึกษา  2)  เพื่อศึกษาประสิทธิผลโรงเรียน  และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นผูน้ าเชิง
จริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลโรงเรียน  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต  4  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้ไดแ้ก่  ผู ้บ ริหารสถานศึกษาและครู   จ านวนรวม  315  คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยั  เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น มีค่าความเท่ียงตรงระหว่าง  0.67 – 1.00   ค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.943 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย  ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัไดผ้ลการศึกษา  ดงัน้ี 

1.  ความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถ าน ศึก ษ า สัง ก ัด ส า น ัก ง า น เ ขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  โดยรวมอยูใ่นระดบั “มาก”  เม่ือพิจารณารายดา้นอยูใ่นระดบั “มาก” ทุกดา้น 

2.  ประสิทธิผลโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู  พบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบั “มาก”  เม่ือพิจารณารายดา้นอยูใ่นระดบั “มาก” ทุกดา้น  

3.  ความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบวา่ มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวก อยู่
ในระดบั “สูงมาก” อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 
ค าส าคญั  :  ความสมัพนัธ์  ประสิทธิผล  ความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรม 
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ABSTRACT 
The purposes of this study were:  1) to study the level of school administrators’ ethical leadership.  2) 

To study the school effectiveness  3) to study the relationship between school administrators’ leadership and the 
school effectiveness under Khonkaen Primary Education Service Area Office 4. The samples were used 315 
school administrators and teachers. The research instrument was used questionnaire that content validity was 
between 0.67 – 1.00 and reliability at 0.943. The statistics was used to analyze the data were used: mean (�̅�), 
standard deviation (S.D.), and Pearson's product-moment correlation coefficient. The research instrument was 
used questionnaire that Content validity was between 0.67 – 1.00 and reliability at 0.943.  

The research findings were as follows: 1. School administrators’ ethical leadership under Khonkaen 
Primary Education Service Area Office 4 is at the high level. 2. The effectiveness of school under Khonkaen 
Primary Education Service Area Office 4 is at the high level too. 3. There is a relationship between school 
administrators’ ethical leadership and school effectiveness in the at a very high level with statistically significant 
at 0.01. 

 
KEYWORDS :  relationship , efficiency , ethical leadership  
 

1.  ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ความเป็นผูน้ าเป็นกระบวนการสร้างส่ิงเร้า  การพฒันาการท างานกับคนในองค์การเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้กบัคน  การใชม้นุษยส์ัมพนัธ์  หรือการปฏิสัมพนัธ์ในองคก์ารการส่ือสารระหว่างบุคคล  การสร้าง
บรรยากาศในองคก์าร  ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล  ความเจริญและพฒันา  ความเป็นผูน้ าจะเกิดข้ึนในตามความ
คิดเห็นองคก์าร  จึงเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจไดว้า่  ผูบ้ริหารจะตอ้งกลา้ตดัสินใจ  ทางเลือกใหม่ และสนบัสนุนส่งเสริมการ
บริการสถานศึกษา  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้มีระบบท่ีดี  และสร้างองคก์ารให้เป็นหน่วยงานท่ีเขม้แขง็  และ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัสมาชิกในองคก์ารเหล่านั้นได ้ และในบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษายงัตอ้งตระหนกั
ถึงความแตกต่างและความตอ้งการของสมาชิกในองคก์ารเหล่านั้นไดด้ว้ย  ความเป็นผูน้ าจึงซ่ึงจะตอ้งอาศยัปัจจยั
ช่วยส่งเสริม  รวมทั้งผูต้ามดว้ย  (Owen, 2001) 
 ส าหรับประเทศไทยจากการศึกษาค้นควา้ของผู ้วิจัยท าให้ทราบว่ามีการศึกษาเร่ืองภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมค่อนขา้งนอ้ยมากส่วนมากจะเป็นการศึกษาเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ริหาร (moral leader)  มากกวา่
ในท่ีน้ีจึงขอยกตวัอยา่งท่ีใกลเ้คียงในเร่ือง “จริยธรรมของผูน้ า” ซ่ึง  เปรมติณสูลานนท ์(2549) ยกแนวพระราชด าริ
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ไวเ้ก่ียวกับเร่ืองจริยธรรม  จะเห็นว่าภาคส่วนราชการหรือแมแ้ต่ระเบียบ
กฎหมายไดเ้ห็นความส าคญัในเร่ืองของการบริหารจดัการของผูบ้ริหารว่าจะตอ้งน าหลกัจริยธรรมไปใชใ้นการ
บริหารจดัการในองคก์ารตลอดจนหาแนวทางเพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในองคก์าร 
 โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล คือโรงเรียนท่ีมีความสามารถในการพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนใหถึ้งจุดสูงสุด  
สามารถออกไปสู่สังคมภายนอกไดอ้ย่างมีคุณภาพ การพิจารณาวา่โรงเรียนมีประสิทธิผลหรือไม่นั้นมีตวับ่งช้ีท่ี
ส าคญัหลายประการ แต่แนวคิดของ (Mott,  1985) อา้งอิงตามไดร้ะบุวา่  การท่ีโรงเรียนจะมีประสิทธิผลเพียงใด
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พิจารณาไดจ้าก 1) ความสามารถในการผลิตนกัเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  2) ความสามารถในการ
ผลิตนกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียนให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม  
และ4) ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน   
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษาความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารจากการสงัเคราะห์
ความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารผูว้จิยัสงัเคราะห์งานวจิยั และทฤษฏีต่าง ๆ จากนั้นคดัเลือกความเป็นผูน้ า
เชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความไวว้างใจ 2) ความรับผิดชอบ 3) ความเคารพ  4) ความเป็น
พลเมืองท่ีดี  5) ความยุติธรรม และประสิทธิผลโรงเรียน ผูว้ิจยัสังเคราะห์งานวิจยัและทฤษฏีต่าง ๆ จากนั้นได้
คดัเลือกหวัขอ้ในการศึกษาประสิทธิผลโรงเรียน จ านวน 6 ดา้น  ไดแ้ก่ 1) ความมัน่คง  2) ความผสมผสานอนัหน่ึง
อนัเดียวกนั 3) ความส าเร็จ 4) ปริมาณคุณภาพของผลผลิต 5) ความพึงพอใจ 6) ความสามารถในการปรับตวั 
  

2.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพ่ือศึกษาระดับความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลโรงเรียน  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผล

โรงเรียน  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 

3.  กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่ 1  ความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลประสิทธิผลโรงเรียน 
 
 
 
 

ความเป็นผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประกอบด้วย  5  
ด้าน  ดงันี ้
1)  ความไวว้างใจ  
2)  ความรับผดิชอบ   
3)  ความเคารพ   
4)  ความเป็นพลเมืองท่ีดี  
5)  ความยติุธรรม 

ประสิทธิผลโรงเรียนเรียน สังกดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4  
ประกอบด้วย  6  ด้าน  ดงันี ้
1)  ความมัน่คง   
2)  ความผสมผสานอนัหน่ึงอนัเดียวกนั   
3)  ความส าเร็จ 
4)  ปริมาณคุณภาพของผลผลิต   
5)  ความพึงพอใจ   
6)  ความสามารถในการปรับตวั  
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4.  วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1  ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั  ในคร้ังน้ีประกอบดว้ยจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจากผูบ้ริหารและ

ครูในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4   ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  
2559  จากการเทียบตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970)  จ านวน 1,600 คน ไดผู้บ้ริหาร 
จ านวน 172 คน และครู จ านวน 143 คน รวมทั้งหมด 315  คน  

4.2  ตวัแปรทีศึ่กษา  ไดแ้ก่  1) ศึกษาความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา   
2) ประสิทธิผลโรงเรียน 

4.3  ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั  จ านวน 4  เดือน  (เมษายน  2559  –  กรกฎาคม  2559)  
4.4  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน  คือ  

 ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเ ก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Check  List) 
 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  เก่ียวกบัความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 5 ดา้น  

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale) เก่ียวกบัประสิทธิผลโรงเรียนใน  6  
ดา้น มีค่าความเท่ียงตรงระหวา่ง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.943 

4.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล   ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี   
1) น าหนงัสือขออนุญาตจากวิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสนับสนุนการวิจยั  2)  ผูว้ิจยัท าการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองออกไปยงักลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 315 ชุด 3)  จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองใช้เวลา 35 วนั  4) สามารถรวบรวม
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาจนครบ  315 ชุด 5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม  6) จัด
หมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถามเพ่ือนาขอ้มูลไปบนัทึกขอ้มูล และวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป  

4.6  การวิเคราะห์ข้อมูลใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics)ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency)  ร้อยละ 
(Percentage)  ค่า เฉ ล่ียเลขคณิต  (Arithmetic mean) ส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน(Pearson’s  Product  Moment Correlat ion)  (บุญชมศรีสะอาดและ
บุญส่ง  นิลแกว้,  2535) 

 
5.  สรุปผลการวจัิย 
             การศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมกบัประสิทธิผลโรงเรียน  
ไดผ้ลการวจิยั  ดงัน้ี 

1.  ความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4  ทั้ง  5  ดา้น  ดงัตารางท่ี  1 
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ตารางที ่ 1  คะแนนเฉล่ีย   (�̅�)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ความเป็นผู ้น าเชิงจริยธรรมของผู ้บริหาร
สถานศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในภาพรวมและรายดา้น 

 

ด้าน 
ความเป็นผู้น าเชิง

จริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร 

แปลผล ล าดบัที่ 

ครู   

ระดบัปฏิบัติ ระดบัปฏิบัติ แปลผล ล าดบัที่ 

�̅� S.D. �̅� S.D.   
1 ดา้นความไวว้างใจ 4.21 0.54 มาก 4 4.28 0.54 มาก 1 
2 ดา้นความรับผดิชอบ  4.16 0.50 มาก 5 4.16 0.50 มาก 5 
3 ดา้นความเคารพ 4.27 0.57 มาก 1 4.27 0.57 มาก 2 
4 ดา้นความเป็นพลเมืองดี 4.24 0.51 มาก 2 4.27 0.51 มาก 2 
5 ดา้นความยติุธรรม 4.24 0.57 มาก 2 4.25 0.57 มาก 4 

เฉลีย่ 4.22 0.54 มาก - 4.28 0.58 มาก - 
 

 จากตารางท่ี  1  พบว่าความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  มีการปฏิบติัในภาพรวมอยู่
ในระดบั  “มาก”  (�̅�= 4.22, S.D. = 54)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  โดยดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ  ดา้นความเคารพ   และตามความคิดเห็นของครูมีการปฏิบติัในภาพรวมอยูใ่นระดบั  “มาก”  
(�̅�= 4.28, S.D. = 0.58)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด  คือ  ดา้นความไวว้างใจ   

 2.  ประสิทธิผลโรงเรียน  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ทั้ง 6  ดา้น 
แสดงผลการศึกษาดงัตารางท่ี  2 

 

ตารางที่  2  คะแนนเฉล่ีย  (�̅�)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ดา้นประสิทธิผลโรงเรียน  สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 ในภาพรวมและเป็นรายดา้น 

ด้าน ประสิทธิผลโรงเรียน 

ผู้บริหาร 

แปลผล ล าดบัที่ 

ครู   

ระดบัปฏิบัติ ระดบัปฏิบัติ แปลผล ล าดบัที่ 

�̅� S.D. �̅� S.D.   
1 ดา้นความมัน่คง 4.22 0.61 มาก 4 4.21 0.58 มาก 4 
2 ดา้นความผสมผสาน

อนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
4.20 0.52 มาก 6 4.18 0.47 มาก 6 

3 ดา้นความส าเร็จ 4.26 0.55 มาก 2 4.27 0.51 มาก 1 
4 ดา้นปริมาณคุณภาพ

ของผูเ้รียน 
4.22 0.59 มาก 4 4.20 0.62 มาก 5 

5 ดา้นความพึงพอใจ 4.23 0.64 มาก 3 4.26 0.62 มาก 2 
6 ดา้นความสามารถใน

การปรับตวั 
4.29 0.58 มาก 1 4.26 0.60 มาก 2 

เฉลีย่ 4.24 0.56 มาก - 4.26 0.50 มาก - 
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จากตารางท่ี   2  พบวา่ประสิทธิผลโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ในภาพอยูใ่นระดบั “มาก”   
(�̅� = 4.24, S.D. = 0.56)  เม่ือพิจารณารายด้านอยู่ในระดับ “มาก”ทุกด้าน  โดยความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ  ดา้นความสามารถในการปรับตวั และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  คือ  ดา้นความผสมผสาน
อันหน่ึงอันเดียวกัน และประสิทธิผลโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ในภาพรวมมีระดบัปฏิบติัอยูใ่นระดบั “มาก”  (�̅� = 4.62, S.D. = 0.50)  เม่ือพิจารณา
รายดา้นอยูใ่นระดบั “มาก” ทุกดา้นโดยท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นความส าเร็จ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 
ดา้นความผสมผสานอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 
ตารางที่  3  ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัแปลความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมกบัประสิทธิผลโรงเรียน 

ตามความเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4  (n =315) 

 

 X1 X2 X3 X4 X5 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 SUMX SUMY 

X1 1             

X2 .758** 1            

X3 .699** .723** 1           

X4 .842** .640** .671** 1          

X5 .716** .609** .740** .770** 1         

Y1 .709** .547** .617** .765** .715** 1        

Y2 .717** .683** .682** .761** .762** .602** 1       

Y3 .705** .709** .726** .695** .752** .561** .719** 1      

Y4 .743** .582** .637** .794** .777** .677** .636** .677** 1     

Y5 .652** .617** .722** .692** .736** .745** .653** .674** .668** 1    

Y6 .704** .543** .587** .752** .667** .826** .577** .573** .631** .739** 1   

SUMX .914** .845** .869** .894** .874** .763** .820** .815** .805** .777** .740** 1  

SUMY .831** .722** .779** .876** .865** .869** .818** .824** .842** .881** .857** .926** 1 

          

 จากตารางท่ี  1  พบวา่ความสัมพันธ์ระหวา่งความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
ประสิทธิผลโรงเรียนตามความเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4  มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก  อยูใ่นระดบั  “สูงมาก”  (rxy = .926)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 เม่ือพิจารณารายความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา (X) กบัประสิทธิผลโรงเรียน (Y) 
เป็นรายปัจจยัมีความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัค่อนขา้งสูงทุกขอ้  ไดแ้ก่  ดา้นความไวว้างใจ  (.831) ดา้นความ
รับผิดชอบ  (.722)  ดา้นความเคารพ (.779)  ดา้นความเป็นพลเมืองท่ีดี (.876)  และดา้นความยติุธรรม  (.865) 
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 เม่ือพิจารณาความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา
เป็นรายปัจจยั  (X1 – X5)  ท่ีสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลโรงเรียน  (Y1 – Y6)  พบว่า  มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกใน
ระดับค่อนขา้งสูงทุกขอ้ ได้แก่  ด้านความมัน่คง (.869) ด้านความผสมผสานอนัหน่ึงอนัเดียวกัน (.818) ด้าน
ความส าเร็จ (.824) ดา้นปริมาณคุณภาพของผลผลิต (.842) ดา้นความพึงพอใจ (.881) และดา้นความสามารถใน
การปรับตวั (.857) 

 
6.  อภิปรายผล  
 1.  ความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษ าสัง ก ัดส าน ัก ง าน เ ขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  โดยรวมอยูใ่นระดบั “มาก”  เม่ือพิจารณารายดา้นอยูใ่นระดบั “มาก” ทุกดา้น  ทั้งน้ี
เป็นอาจเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ส่วนใหญ่
แสดงออกถึงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นประจ าและท าตามนโยบาย  โครงสร้างทางนโยบายท่ีแฝงดว้ยค่านิยมเชิง
จริยธรรม  สอดคลอ้งกบั  พรศกัด์ิ  ทบัทิมหิน (2551) ไดศึ้กษาการปฏิบติัตนตามคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4  ผลการวิจยัพบว่า การปฏิบติัตนตาม
คุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 4 
โดยรวมมีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบัสุธาสินี   แมน้ญาติ (2554) ไดศึ้กษาโมเดลความสมัพนัธ์
โครงสร้างปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมอยูใ่นระดบัมาก 
 2.  ประสิทธิผลโรงเรียน  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 4 ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู  พบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบั “มาก”  เม่ือพิจารณารายดา้นอยูใ่นระดบั “มาก” ทุกดา้น  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ส่วนใหญ่
ด าเนินงานภายใตร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเป็นปกติ  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ทรงชยั  คงเงิน (2553)  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 2   ผลการศึกษาพบวา่  
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  มีค่ามากท่ีสุดคือ  ดา้นแกปั้ญหา
ภายในโรงเรียน   
 3.  ความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4  พบวา่  มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก 
อยู่ในระดับ  “สูงมาก” อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกับ  ทรงชัย  คงเงิน (2553)  ได้ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี   เขต 2  พบวา่  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในสงักดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยมีความสัมพนัธ์กันในระดบัปานกลางกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน  สอดคลอ้งกบั เสาวลกัษณ์  โสมะทตั  (2553) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารสตรีกบัประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา่  ภาวะผูน้ า
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การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
  1)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพัฒนาความเ ป็นผู ้น า เ ชิงจ ริยธรรมดา้น ความรับผิดชอบเพื่อ
เพ่ิมศกัยภาพในการวางแผน และก าหนดนโยบายในการพฒันาสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  และประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  4 
  2)  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรใชค้วามเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมในการส่งเสริมสนับสนุนในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  1)  ควรท า ง า น ว ิจ ัย เ ชิ ง พ ัฒ น า เ พื ่อ ห า รูปแบบการพัฒนาผู ้น าเชิงจริยธรรมท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียน 
  2)  ควรพฒันาตวับ่งช้ีความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนให้ชดัเจนมาก
ยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 
  การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการให้บริการทางการศึกษา 
และเพ่ือศึกษาแนวทางในการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูป้กครอง
นกัเรียน จ านวน 322 คนโดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie&Morgan (1970) 
สุ่มตวัอย่างโดยใชว้ิธีสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating  Scale) 5 ดา้น คือ ดา้นกระบวนการจดัการศึกษา ดา้นผูบ้ริหารและครู ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ดา้นคุณภาพการจดัการเรียนการสอน มีค่าความเช่ือมัน่  0.80 สถิติใช้
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  ผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่าง 322 คน พบว่าโดยภาพรวมผูป้กครอง
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายหนองเรือภูเม็ง  สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ใน 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก   ( X  = 4.29  , S.D = 0.51)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการทางการศึกษา ในระดบั “มาก”  
ทุกดา้น โดยเรียงตามล าดบัจากมาก ดงัน้ี 1.ดา้นผูบ้ริหารโรงเรียนและครู  (X  = 4.38  , S.D = 0.50) 2. ดา้นคุณภาพ
การจดัการเรียนการสอน ( X  = 4.33 , S.D = 0.53) 3.ดา้นกระบวนการจดัการศึกษา ( X  = 4.31  , S.D = 0.46) 4.
ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ( X  = 4.28  , S.D = 0.52)  และ 5.ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (X  = 4.17 , S.D = 0.54) 

 

ค าส าคญั : ความพึงพอใจ ของผูป้กครอง  การใหบ้ริการทางการศึกษา 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study parents’ satisfaction on providing educational services, and 

to study  on  providing educational services of schools in Nong Ruea Phu Meng Network Center under the Office 
of  KhonKaen Primary Educational Service Area 5. 

The sample was used in this study were  322 parents of students determining sample size using Krejcie 
& Morgan (1970) Table, and stratified random Simple Random Sampling.  The tools were used for data collection 
in the research were five point rating scale questionnaires in 5 aspects: Educational management process, the 
administrator and teacher, the facilities, public relations, and the quality of instructional management with the 
reliability value of 0.80. The data were analyzed using percentage, mean, and standard deviation. 

The results are summarized as follows:  Overall, parents’ satisfaction with educational services of 
schools in Nong Rue Phu Meng Network Center under the Office of  KhonKaen  Primary Educational Service 
Area 5 in five aspects was at a high level ( X = 4.29, SD = 0.51).  When it was considered in each aspect, it was 
found that parents’ satisfaction with  educational services was at a high level by sorting from a high level as 
follows: The school administrators and teachers ( X = 4.38, SD = 0.50), the quality of instructional management 
( X = 4.33, SD = 0.53), educational management process ( X = 4.31, SD = 0.46), public relations ( X = 4.28,      
SD =. 0.52) and facilities ( X = 4.17, SD = 0.54) respectively.  

 
KEYWORDS :  Parent satisfaction, Educational services 
 
1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
        การศึกษาเป็นกระบวนการในการพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษยท์ั้ งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้ 
คุณธรรม ให้ด าเนินชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข สามารถพฒันาประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงในทุกๆดา้นของประเทศ การเตรียมคนให้มีคุณลกัษณะมองกวา้ง คิดไกลใฝ่ดี การเตรียมคนให้
สามารถเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนัไม่สามารถสนองความตอ้งการในการ
พฒันาบุคคล ชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติซ่ึงก าลงัเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วไดเ้ท่าท่ีควร ดงันั้นการจดั
การศึกษาจะตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญั
ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนสามารถพฒันาธรรมชาติและ เต็มศักยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบั2, 2545) 
        การให้บริการทางการศึกษาในโรงเรียนชุมชน ชนบท มกัจะประสบปัญหาดา้นคุณภาพการศึกษาท่ีมี
ความแตกต่างกนัระหว่างเขตตวัเมืองกบัชนบทโรงเรียนบางแห่งไดรั้บความนิยมและการยอมรับเป็นพิเศษจาก
ผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน แต่โรงเรียนในชุมชนชนบทส่วนใหญ่ยงัขาดการยอมรับจากผูป้กครอง  
ชุมชน  และทอ้งถ่ินเป็นผลใหผู้ป้กครองไม่ สนบัสนุนส่งเสริมบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีบริการแต่
นิยมส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ในตวัเมืองซ่ึงเป็นผลกระทบต่อโรงเรียนในชนบท  ดา้นจ านวน
นกัเรียนซ่ึงลดนอ้ยลงจนกระทัง่บางแห่งถูกยบุกลายเป็นโรงเรียนสาขา (วิลาวลัย ์ ด่านศิริสุข, 2550)  ดงันั้นความ
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พึงพอใจของผูป้กครองต่อการให้บริการทางการศึกษา  จึงเป็นประเด็นท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาตอ้งท าการศึกษา  เพื่อปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการทางการศึกษาใหมี้คุณภาพสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บั
ผูป้กครองมีความพึงพอใจใหม้ากท่ีสุด 
        จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าวประกอบกบัสภาพแวดลอ้มของสงัคมและชุมชนได้
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการศึกษาได ้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการให้บริการทางการศึกษาใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านกระบวนการจัด
การศึกษา (2)  ดา้นผูบ้ริหารโรงเรียนและครู (3) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (4) ดา้นการประชาสัมพนัธ์และ (5) 
ดา้นคุณภาพของการจดัการเรียนการสอน  ของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายหนองเรือภูเมง็  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นแนวทางในพฒันาปรับปรุงแกไ้ขใน
การให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายหนองเรือภูเม็ง  ให้มีความกา้วหน้ามีประสิทธิภาพ
ยิง่ๆข้ึนเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง สงัคมและชุมชน 
 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่าย
หนองเรือภูเมง็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5  
       2.เพื่อศึกษาแนวทางในการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต5 จ าแนกตามประเภทของโรงเรียนท่ีบุตรหลานศึกษา 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
              การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยมุ่งศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการให้บริการทางการศึกษาของ
โรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายหนองเรือภูเม็ง สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5  พร้อม
กับศึกษาหลกัทฤษฎีการให้บริการของ Zeithal & Barry เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการบริการทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพซ่ึงควรพิจารณาคุณลกัษณะ 10 ดา้น   ในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดย้ดึกระบวนการศึกษาตามกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการ
วจิยั ซ่ึงสามารถเขียนเป็นแผนภาพไดด้งัต่อไปน้ี 
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4.วธีิด าเนินการวจัิย 
              4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   ประชากรคือ ผูป้กครองนักเรียนของโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ในปีการศึกษา 2558 
จ านวน  2,019 คน  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 322  คน 
                4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั มีจ านวน 
322 ชุด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  ตอนท่ี  1 เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูป้กครองแบบสอบถามประกอบ ไดแ้ก่ 
ประเภทของโรงเรียน  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List)   ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกบั   ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการใหบ้ริการทางการศึกษาของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายหนอง
เรือภูเม็ง สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  ซ่ึงครอบคลุมการใหบ้ริการใน 5 ดา้น
ไดแ้ก่ 1.ดา้นกระบวนการจดัการศึกษา  2.ดา้นผูบ้ริหารโรงเรียนและครู 3.ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  4.ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ ์ 5.ดา้นคุณภาพของการจดัการเรียนการสอน 
                   4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
        การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี   
1. น าหนังสือขออนุญาตจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีปทุมขอนแก่น เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุนการวจิยั  2. ผูว้จิยัท าการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองออกไปยงักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
322 ชุด  3 จดัเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองใชเ้วลา 30 วนั  4. สามารถรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มา
จนครบ 322 ชุด  5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม  6. น าขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ 

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
                การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง และตอนท่ี 
2 การวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามการวิจยั  ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างวิเคราะห์ ขอ้มูล
เบ้ืองตน้ของผูป้กครองไดแ้ก่  ประเภทของโรงเรียนโดย ค่าร้อยละและน าเสนอขอ้มูล  โดยใชต้ารางประกอบค า
บรรยาย  ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามการวิจยั  วิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการ
ใหบ้ริการทางการศึกษาโดยหาค่าเฉล่ีย  (Mean : X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
              การศึกษาวจิยัเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการใหบ้ริการทางการศึกษาของโรงเรียน
ในศูนยเ์ครือข่ายหนองเรือภูเมง็ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5”  ผูว้จิยัสรุป
ผลการวจิยัดงัน้ี 
 

ตารางที ่1  แสดงจ านวนละร้อยละเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม                                                                                                                                                             

                            ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
1. ประเภทของโรงเรียน   

(1) ประถมศึกษา 249 77.33 
(2) ขยายโอกาสทางการศึกษา 73 22.67 
          รวม 322 100.00 
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จากตารางท่ี 1 พบวา่กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นผูป้กครองนกัเรียน เม่ือจ าแนกตามประเภทของ
โรงเรียนพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นผูป้กครองนกัเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 249 คน  คิดเป็นร้อยละ  77.33 
และจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน  73 คน  คิดเป็นร้อยละ  22.67 

 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการใหบ้ริการทางการศึกษาของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายหนองเรือภู
เมง็  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวม  5 ดา้น 

การให้บริการทางการศึกษา 
ความพงึพอใจ 

การแปลผล 
( X ) S.D. 

ดา้นกระบวนการจดัการศึกษา 4.31 0.46 มาก 
ดา้นผูบ้ริหารโรงเรียนและครู 4.38 0.50 มาก 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 4.17 0.54 มาก 
ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 4.28 0.52 มาก 
ดา้นคุณภาพของการจดัการเรียนการสอน 4.33 0.53 มาก 
รวม 4.29 0.51 มาก 

   
              จากตารางท่ี 2 พบวา่โดยภาพรวมผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการทางการศึกษาของ
โรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายหนองเรือภูเมง็  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ใน 5 
ดา้น อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.29  , S.D = 0.51)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการใหบ้ริการทางการศึกษา ในระดบั “มาก”  ทุกดา้น โดยเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี (1)ดา้นผูบ้ริหาร
โรงเรียนและครู ( X  = 4.38  , S.D = 0.50)  (2) ดา้นคุณภาพการจดัการเรียนการสอน ( X  = 4.33 , S.D = 0.53)       
(3) ดา้นกระบวนการจดัการศึกษา ( X  = 4.31  , S.D = 0.46) (4) ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ( X  = 4.28  , S.D = 0.52)  
และ (5) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ( X  = 4.17  , S.D = 0.54)   
 

6. อภิปรายผล  
 การศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการใหบ้ริการทางการศึกษาของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่าย
หนองเรือภูเมง็  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 มีขอ้ควรอภิปรายดงัน้ี 

6.1 ด้านกระบวนการจดัการศึกษา   
 ผูป้กครองมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง โรงเรียนจดับริการอาหารกลางวนัและอาหารเสริม (นม) ได้
อยา่งมีคุณภาพ แสดงใหเ้ห็นวา่ โรงเรียนในศูนยศู์นยเ์ครือข่ายหนองเรือภูเมง็นั้น  ใหค้วามส าคญักบัการจดับริการ
อาหารกลางวนัและอาหารเสริม(นม) ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ เพราะการบริโภคอาหารกลางวนัและอาหารเสริมเป็น
ส่ิงจ าเป็นและส าคญัยิง่ส าหรับเดก็การไดรั้บอาหารกลางวนัอยา่งเพียงพอและครบถว้นจะช่วยใหน้กัเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ มีภูมิตา้นทานโรคและเม่ือนกัเรียนมีสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์ยอ่มส่งผลใหมี้การ
พฒันาดา้นร่างกายและจิตใจและสติปัญญาดีข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
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แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 วา่“การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

6.2 ด้านผู้บริหารโรงเรียนและครู   
 ผูป้กครองมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ครูมีความรัก และเมตตาต่อนกัเรียนนัน่แสดงวา่ ผูป้กครองมี
ทศันคติท่ีดีต่อผูบ้ริหารและครู ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ.2539  ขอ้ท่ี 1 ครูตอ้งรักและเมตตา
ศิษย ์โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลงัใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษยโ์ดยเสมอหนา้ หมายถึงการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการ ความถนัด ความสนใจของศิษยอ์ย่างจริงใจ และสอดคลอ้งกบั พิชิต ฤทธ์ิจรูญและ
คณะ (2553) กล่าววา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูเป็นปัจจยัส่งเสริมการจดัการศึกษา กล่าวคือ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ 
ภาวะผูน้ า และมีกระบวนการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีดี เป็นผูมี้ความมุ่งมัน่ตั้งใจท างานจนท าให้ผูป้กครอง
และชุมชนยอมรับนบัถือและส่งผลต่อการไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากชุมชน 

6.3 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก   
 ผูป้กครองมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง โรงเรียนมีอาคารและมีบริเวณโรงเรียนมีความสะอาด
สวยงามเป็นระเบียบผูป้กครองพึงพอใจมากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่โรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายหนองเรือภูเมง็นั้น ให้
ความส าคญักบัอาคารและมีบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 24(5) ส่งเสริมสนบัสนุนให้
ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และ อ านวยความสะดวกเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของ กระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการ ประเภทต่างๆ การจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีดีของโรงเรียนจะมีส่วนในการเสริมสร้างความคิด จิตใจและคุณธรรมต่างๆ อนัพึงประสงคใ์หก้บันกัเรียน 
โรงเรียนท่ีสะอาด สดช่ืน ร่มร่ืน สงบแจ่มใส มีชีวติชีวาจะท าใหค้รูและนกัเรียนไดรั้บอิทธิพลท าใหเ้ป็นคน
ละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใสรักสวยรักงาม รักความสะอาด รักความสงบ เรียบง่าย ท าใหเ้ขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นไปดว้ย 

6.4 ด้านการประชาสัมพนัธ์  
 ผูป้กครองมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง โรงเรียนประชาสมัพนัธ์ใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอแสดงใหเ้ห็นวา่โรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายหนองเรือภูเมง็ ให้
ความส าคญักบัการประชาสมัพนัธ์ใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ส ารวย จูช่วย (2551) กล่าววา่ การประชาสมัพนัธ์เป็นการช้ีแจง บอกเล่า เผยแพร่ให้
ความรู้ และชกัจูงใหบุ้คคล ผูรั้บขอ้มูลเกิดการรับรู้ เช่ือถือและศรัทธา เกิดการตอบสนองน ามาซ่ึงประโยชน์และ
ความส าเร็จสู่องคก์ร และตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 
2545 กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไวใ้นมาตรา 8 (2) ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ไดบ้ญัญติัเร่ืองการมีส่วนร่วมไวว้า่ บุคคลยอ่มมีสิทธิมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ในการปฏิบติัราชการทางปกครองอนัมีผลหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาทุกระดบัจึง
ตอ้งปฏิบติัตามโดยการเปิดโอกาสใหป้ระชาชน ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ทั้งน้ีเพราะเม่ือ
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ผูป้กครองควรมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษายอ่มจะช่วยขบัเคล่ือนใหก้ารบริหารจดัการศึกษาด าเนินไปตามความ
ตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน ช่วยใหส้ถานศึกษาไดรั้บการยอมรับจากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหน
สถานศึกษา  ซ่ึงส่งผลใหผู้ป้กครองและชุมชนสนบัสนุนทรัพยากรการศึกษา และใหค้วามร่วมกบัสถานศึกษาใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยความเตม็ใจ 

6.5 ด้านคุณภาพของการจดัการเรียนการสอน   
 ผูป้กครองมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง  นกัเรียนไดรั้บบริการท่ีมีความเสมอภาคและเท่าเทียมแสดง
ใหเ้ห็นวา่โรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายหนองเรือภูเมง็  ใหค้วามส าคญักบันกัเรียนไดรั้บบริการท่ีมีความเสมอภาคและ
เท่าเทียม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ไดบ้ญัญติัวา่ “บุคคลยอ่มมีสิทธิ
เสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่สิบสองปี ท่ีรัฐตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย” 
และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10 วรรค 1 บญัญติัวา่ 
“การจดัการศึกษาตอ้งจดัการศึกษาใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่
สิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึง ดา้นคุณภาพการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปรัชญา  เวสารัชช์  
(2545) กล่าววา่ การจดัการศึกษาเป็นการใหบ้ริการทางการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ถา้โรงเรียนจดัการศึกษา
ท่ีไม่มีคุณภาพไดต้รงตามความตอ้งการหรือผูป้กครองไม่มีความพึงพอใจในบริการผูป้กครองก็จะไม่เกิดการ
ยอมรับและไม่ส่งบุตรหลานเขา้เรียน  นบัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีผูป้กครองพิจารณาเป็นทางเลือกตดัสินใจท่ีจะส่งบุตร
หลานเขา้เรียน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั          

            (1) ด้านกระบวนการจัดการศึกษา โรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายหนองเรือภูเม็ง  ควรจัดสอนเสริม
ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ และจดักิจกรรมสอนเสริมโดยเฉพาะในเร่ืองการฝึกการคิดวิเคราะห์ และ
การแกปั้ญหา อยา่งสม ่าเสมอ 
             (2) ดา้นผูบ้ริหารโรงเรียนและครู  ผูบ้ริหารและครูตอ้งพฒันาในเร่ืองของการช้ีแจงให้ผูป้กครอง
เขา้ใจกระบวนการจดัการศึกษาของโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหผู้ป้กครองเห็นความส าคญัของกระบวนการจดั
การศึกษา 
                     (3) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายหนองเรือภูเม็ง  ควรมีห้องสมุดพร้อม
หนงัสือท่ีทนัสมยัอยา่งพอเพียง เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัและรักการอ่าน 
                      (4) ด้านการประชาสัมพนัธ์  โรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายหนองเรือภูเม็ง  ควรประชาสัมพนัธ์ด้วย
เอกสารแผ่นพบัและป้ายแนะน าการใหบ้ริการ และการประชาสัมพนัธ์ทางอินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดียเพ่ือให้
ผูป้กครองไดรั้บทราบอยา่งอยา่งชดัเจนและทัว่ถึง   
                      (5) ดา้นคุณภาพของการจดัการเรียนการสอน โรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ควรพฒันา
เร่ืองกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความสามารถทางดา้นการคิดวเิคราะห์และแกปั้ญหา 
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                  7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาวจิยัเร่ืองน้ีกบัโรงเรียนในส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน หรือโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่าย
อ่ืน  เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการใหบ้ริการทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี   มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี  21  โรงเรียน

เอกชน  จงัหวดัขอนแก่น  เขต  1  จ าแนกตามเพศ  ประสบการณ์การท างาน  ขนาดของโรงเรียนและวฒิุการศึกษา  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  ผูบ้ริหาร  หัวหนา้ฝ่ายหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยัเป็นแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั  0.93  วเิคราะห์ ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ทางสถิติ   สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ   ค่าเฉล่ีย  (X̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช ้ t-test (Independent Samples) และความแปรปรวนทางเดียว  F-test  (One-way ANOVA)   

ผลการวิจยั  พบวา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี  21  โรงเรียนเอกชน  จงัหวดัขอนแก่น  เขต  1  
อยูใ่นระดบั   มาก    ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ทั้ง  9  ดา้น คือ  ดา้นบริหารงานวิชาการ  ดา้นบริหารงานบุคคล  ดา้น
บริหารงานงบประมาณ  ดา้นบริหารงานทัว่ไป  ดา้นการสร้างทีมงาน  ดา้นการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์  ดา้น
เทคโนโลย/ีนวตักรรม/ดิจิตอล   ดา้นการส่ือสาร  ดา้นทกัษะชีวติ   ผลการวจิยั  เม่ือจ าแนกตามเพศ  ดา้นการสร้าง
ทีมงาน  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01   ดา้นการสร้างทีมงาน จ าแนกตามวฒิุการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  และดา้นทกัษะชีวิต  จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน  พบวา่  ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  ดงันั้นการศึกษาภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21  โรงเรียนเอกชน  จงัหวดัขอนแก่น  เขต  1  การบริหารงานในดา้นต่างๆโดยรวม
ไม่มีความแตกต่างกนั  ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรไดมี้การพฒันาภาวะผูน้ าในดา้นต่างๆเพ่ือให้
บุคลากรไดแ้สดงความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ  ผูแ้ละควรมีการวางแผนในการท างานเพื่อใหก้ารท างานส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ กลา้คิดและกลา้ตดัสินใจท่ีจะบริหารงานและมอบหมายงานต่างๆอย่างชดัเจนและมี
ประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคญั :  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี  21 
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ABSTRACT 
This Objective of this research was  to study leadership 0f  21 st Century Educational Administrators  in   

private schools under  the responsibility of the Khon Kaen Primary educational Service Area Office 1. The  
research considered   gender ,experience, size of school and education. The sample used in this research includes 
groups such as  Administrators, Heads  of department  and  Heads  of  Learning. The tool used for this study  was 
a  questionnaire.  The reliability of the questionnaire was 0.93 calculated from the collected data  using a statistical 

computer  program. The statistical measures used were percentage, mean (X) and standard deviation  std  (S.D.). 
The hypothesis was tested using t-test (Independent Samples) and ANOVA F-test (One-way ANOVA). 

The results show  that  the Administrators’ leadership in the 21 st century of private schools under the 
Khon kaen Primary educational Service Area Office 1  was of a high level. The study considered the 
Administrators’ leadership  in  nine  areas: namely: 1. Academic Administration , 2. Personnel Administration, 
3.The administration budget , 4. General Administration , 5.Team building, 6. Creative problem solving, 7. 
Technology and Innovation  Skills , 8. Digital Communication Skills,  and  9. Life  Skills.  When  the findings  
by  gender  and  team building are analyzed; the difference can be seen to be  statistically significant at the 0.01 
level for team building. By further  studying the results it can be shown  that the difference is statistically 
significant  at  the 0.05 level for   life skills.The data  for  Experience shows a statistically significant  difference 
at the 0.05 level. 

 In summary, a study was carried  out  to evaluate Educational  Administrators’ leadership of private 
schools in the 21 st century under the Khon kaen Primary Educational Service Area Office 1.  In the areas of 
administration  no overall  difference was found.  Management should encourage  people in the organization to 
develop leadership in various fields so that people can achieve their full potential. You should have a plan work 
to complete  the  goals   by  the  set  target. Think clearly and take  bold decisions to manage and assign tasks 
clearly and effectively 
 
KEYWORD :  Administrators’ Leadership  in the 21 st  Century  
 

บทน า 
โลกในยุคปัจจุบนัไดห้มุนเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based  

Economy) ท่ีมีปัจจยัในการผลิตและแข่งขนัก าลงัเปล่ียนไปเป็นปัจจยัท่ีไม่อาจจบัตอ้งไดม้ากข้ึน ดงันั้นการพฒันา
นวตักรรมจึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้ทุกองค์การสร้างจุดยืนท่ีเขม้แข็ง เป็นองค์การแห่งนวตักรรม โดยมี
เป้าหมายเพ่ือความอยู่รอด การเจริญเติบโต และการสร้างสมรรถนะในการแข่งขนัอย่างย ัง่ยืน กระแส การ
เปล่ียนแปลงท่ีมุ่งเขา้สู่ยุคนวตักรรมดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 หมวด 9 เทคโนโลยีทางการศึกษา ก าหนดวา่รัฐจะตอ้ง ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการผลิต และพฒันาแบบเรียน ต ารา หนังสือทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น วสัดุ อุปกรณ์และ
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เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพฒันาขีดความสามารถในการผลิต จดัให้มีเงินสนบัสนุน การผลิตและมี
การใหแ้รงจูงใจแก่ผูผ้ลิต และผูพ้ฒันาเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 ) 

ผูน้ าหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคใหม่หรือยุคท่ีมีการปฏิรูปการศึกษา  ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง  (Change agents)  คือกลา้ท่ีจะพาองค์กรเปล่ียนแปลงเพ่ือให้เกิดส่ิงใหม่ท่ีดีข้ึน  และตอ้งพฒันา
วิชาชีพอยู่เสมอ  เน่ืองจากโรงเรียนเป็นหน่วยงานแรกท่ีมีการเรียนการสอนแก่กุลบุตรกุลธิดา  โดยผูบ้ริหาร
โรงเรียนเป็นผูน้ า  (Leader)  จ าเป็นจะตอ้งพฒันาในทุกๆดา้นให้สามารถบริหารจดัการโรงเรียนในยุคท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในดา้นวตัถุ  สังคม  ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม (ไพศาล  แสนยศบุญเรือง , 2549)  การ
จดัการศึกษาในยคุปฏิรูปการศึกษาจะประสบความส าเร็จท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงจะตอ้งเรียนรู้
เพื่อการเปล่ียนแปลงและเป็นผูน้ าท่ีดี  มีทกัษะความเป็นผูน้ า มีปัญญา มีความรู้ความสามารถ และใชก้ารวิจยัเพื่อ
การบริหารและการจัดการเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลการปฏิบัติงานของโรงเ รียนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

โรงเรียนเอกชน  จังหวดัขอนแก่น  เขต 1 มีการจัดการศึกษาตั้ งแต่  ระดับประถมศึกษา  ระดับ
มธัยมศึกษา  สอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษาและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขฉบับ
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2545  โดยยดึหลกัการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ซ่ึงมีจ านวนโรงเรียน  18 โรง 
จ านวนผูบ้ริหาร  35  คน  จ านวนบุคลากร  594  คน  (ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา, 2556) สภาพความพร้อมของ
โรงเรียนนั้นมีการจดัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารซ่ึงเป็นกุญแจส าคญัของ
ความส าเร็จต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี  การพฒันาองคก์รและการพฒันาบุคลากร  เพ่ือให้เป็นองคก์รยคุใหม่เป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้เพ่ิมพนูศกัยภาพในการปฏิบติังาน   

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยัในฐานะเป็นผูบ้ริหารระดบัตน้ท าหนา้ท่ีเป็นหัวหนา้งานในโรงเรียน
เอกชน จึงมีความสนใจและตระหนักถึงความส าคญัของผูบ้ริหารท่ีตอ้งมีภาวะผูน้ า ในการบริหารโรงเรียน
โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน  และเพื่อให้ทราบถึงภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเอกชน  
จงัหวดัขอนแก่น  เขต 1 ซ่ึงเป็นเขตท่ีมีโรงเรียนเอกชนจ านวนมาก   และมีการแข่งขนักนัในดา้นการจดัคุณภาพ
การศึกษา   ผูว้ิจัยตอ้งการทราบว่า ระดับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารแต่ละโรงเรียนมีความต่างกันอย่างไร    และ
การศึกษาระดบัภาวะผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 จะสามารถท าให้เป็นขอ้มูลในการพฒันาภาวะผูน้ าท่ีส่งผลน าพาองค์
ไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จในการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนเอกชน  จงัหวดัขอนแก่น  เขต 1  
 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเอกชน  จงัหวดัขอนแก่น  เขต 1 
จ าแนกตามเพศ  ประสบการณ์การท างาน ขนาดสถานศึกษา  ขนาดเล็ก  ขนาดกลางและขนาดใหญ่และวุฒิ
การศึกษา 
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ตวัแปรอสิระ       ตวัแปรตาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่า 
แผนภาพที ่1  กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

ท่ีมา: จากการสงัเคราะห์องคป์ระกอบทกัษะภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 (73) 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 1.ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย   คือ  โรงเรียนเอกชน  จังหวดัขอนแก่น เขต 1 เป็นโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1  จ านวน  18  โรงเรียน  จ านวน  จ านวนประชากร  594  คน   ผูบ้ริหาร  หัวหนา้ฝ่าย  
ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร  หวัหนา้ฝ่าย  หวัหนา้สาระการเรียนรู้ ของโรงเรียน
เอกชน  จงัหวดัขอนแก่น  เขต 1  รวมทั้งส้ิน  จ านวน  234  คน  ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งการเปิดตารางเครซ่ีและ
มอร์แกน  ( Krejcie and Morgan,1970 )  เป็นวิธีสุ่มอย่างง่าย  (Simple random  sampling )จนได้กลุ่มตวัอย่างท่ี
ตอ้งการ  
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็น
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนเอกชน  จงัหวดัขอนแก่น  เขต 1 ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ตอน  ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

1.ดา้นบริหารงานวิชาการ 

2.ดา้นบริหารงานบุคคล 

3.ดา้นบริหารงานงบประมาณ 

4.ดา้นบริหารงานทัว่ไป 

5.ดา้นการสร้างทีมงาน 

6.ดา้นการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์

7.ดา้นการส่ือสาร    

8. ดา้นทางเทคโนโลยี/นวตักรรม/ดิจิตอล 

9. ดา้นทกัษะชีวติ     

 

 

 

lfSKG;fhd;g’hlg;lgf;’lg;’ds 
 

 

 

 

 

 

สถานภาพ 

- เพศชาย 

- เพศหญิง 

ต าแหน่ง 

- ผูบ้ริหารโรงเรียน 

- หวัหนา้ฝ่าย 

- หวัหนา้กลุ่มสาระฯ 

 ขนาดสถานศึกษา 

- ขนาดเล็ก 

- ขนาดกลาง 

- ขนาดใหญ่ 

ประสบการณ์การท างาน 

- 1-5 ปี 

- 5-10 ปี       

- 11 ปีข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนเอกชน  จังหวดั
ขอนแก่น  เขต 1  เป็นแบบมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale)  โดยก าหนดความคิดเห็นเป็น  5  ระดบั  
จากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด   

ตอนท่ี 3  แบบสอบถามขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนเอกชน  
จงัหวดัขอนแก่น  เขต 1  เป็นลกัษณะปลายเปิด   

  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 (1.) ขอหนงัสือแนะน าตวัจากทางมหาวทิยาลยัศรีปทุม  ขอนแก่น  เสนอเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ

เก็บขอ้มูลเพ่ือการวิจัย  ต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเอกชน  จังหวดัขอนแก่น  เขต  1  จ านวน  18  
โรงเรียน (2.) น าหนังสือจากมหาวิทยาลยัศรีปทุม  ขอนแก่น  พร้อมแบบสอบถามส่งไปยงัสถานศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งดว้ยตนเอง โดยก าหนดเก็บรวบรวมแบบสอบถามภายใน  30  วนั  (3.) เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม
คืนดว้ยตนเอง  โดยน าแบบสอบถามท่ีไดคื้นมาตรวจสอบความสมบูรณ์  แลว้น ามาจ าแนกตามตวัแปรตน้  คือ
สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร  หวัหนา้ฝ่าย  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  แบบสอบถามท่ีน าส่ง
กลุ่มตวัอยา่ง  จ านวน  234  ชุด  ไดคื้นมา  229  ชุด  คิดเป็น  97.8  เปอร์เซ็นต ์
   
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาคน้ควา้ไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ทาง
สถิติ  โดยด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

วิเคราะห์ตอนท่ี 1 ใชส้ถิติพ้ืนฐานจ านวนค่าร้อยละความถ่ี     วิเคราะห์ตอนท่ี 2 วิ เคราะห์เปรียบเทียบ
ภาวะผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนเอกชน  จงัหวดัขอนแก่น  เขต 1  แบบมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert’s Rating 
Scale)  โดยก าหนดความคิดเห็นเป็น  5  ระดบั  จากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด  โดยวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย  ( X̅) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)    การทดสอบค่าที (t– test) และ ทดสอบค่า F - test แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้ง
ไว ้ แบบมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale)  โดยก าหนดความคิดเห็นเป็น  5  ระดบั  จากมากท่ีสุดไปหา
น้อยท่ีสุด  วิเคราะห์ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนเอกชน  
จงัหวดัขอนแก่น  เขต 1  โดยการวเิคราะห์เน้ือหาและน าเสนอในรูปแบบความเรียง 

การวเิคราะห์คุณภาพเคร่ืองมอื 
(1.1) การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า  โดยใช้ค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั  (Item – total Correlation) (1.2) การ
หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั  โดยใชค้่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่า  (Alpha Coefficient) 
ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  

2.สถิตพิืน้ทีฐ่าน  ไดแ้ก่ 
2.1 ร้อยละ (Percentage) 
2.2 ค่าเฉล่ีย (Arithmetic  Mean : X̅ ) 
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2.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard  Deviation : S.D.)     
 

ผลการวจัิย 
จากการศึกษาเร่ือง การศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21  โรงเรียนเอกชน  จังหวดั

ขอนแก่น  เขต1 สรุปไดด้งัน้ี 
1.การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
พบวา่ผูต้อบท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีระดบัการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี  มีประสบการณ์การท างาน 11  ปีข้ึนไป   มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีอยูใ่นโรงเรียนขนาด
ใหญ่  มีต าแหน่งหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  

2. ผลการวิเคราะห์การศึกษาภาวะผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนเอกชน  จงัหวดัขอนแก่น  เขต1 ใน
ทุกดา้น อยูใ่น ระดบัมาก  ค่าเฉล่ีย (X̅ = 4.34)   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.10) เม่ือพิจารณาโดยรวม  ดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ดา้นเทคโนโลย/ีนวตักรรม/ดิจิตอล ค่าเฉล่ีย (X̅ = 4.29) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.24) 
รองลงมา  คือ  ด้านบริหารงานงบประมาณและด้านการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ค่าเฉล่ีย (X̅ = 4.29) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.25) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ  ดา้นการสร้างทีมงานค่าเฉล่ีย(X̅ = 4.25) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.23) 

 2.1 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าในศตวรรษท่ี 21  โรงเรียนเอกชน  จังหวดั
ขอนแก่น  เขต1  ทั้ง  9  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นบริหารงานวชิาการ   ดา้นบริหารงานบุคคล  ดา้นบริหารงานงบประมาณ  
ดา้นบริหารงานทัว่ไป  ดา้นการสร้างทีมงาน  ดา้นการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ดา้นเทคโนโลย/ีนวตักรรม/ดิจิตอล   
ดา้นทกัษะการส่ือสาร   ดา้นทกัษะชีวติ  จ าแนกตาม ขนาดของโรงเรียน ประสบการณ์การท างานและวฒิุการศึกษา
โดยรวมไม่มีความแตกต่าง  ยกเวน้  ดา้นการสร้างทีมตามวฒิุการศึกษามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  
0.01 และดา้นทกัษะชีวติตามวฒิุการศึกษา  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05    

3. ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารใน
ศตวรรษท่ี 21  โรงเรียนเอกชน  จงัหวดัขอนแก่น  เขต 1  ควรเพ่ิมขวญัและก าลงัใจในการท างานในองคก์รเพื่อ
เป็นแรงจูงใจในการท างาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน มีการจดั
อบรมการใช้ส่ือเทคโนโลยีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในองค์กรมากข้ึน ผูบ้ริหารควรสนับสนุน
งบประมาณในการจดัการเรียนการสอนในดา้นเทคโนโลยเีพื่อใหเ้ท่าทนัยคุศตวรรษท่ี 21 ผูบ้ริหารควรคิดเชิงบวก
มีทศันคติกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นกลาง  มีการพฒันาส่ือและเทคโนโลยีการรับส่งข่าวสารขอ้มูลภายในองคก์ร  
การมีภาวะผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งสามารถคิดและปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ได ้ ควรเปิดใจกวา้งรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น ตอ้งมีการวางแผนงานต่างๆล่วงหน้าเพ่ือให้งานส าเร็จตามวตัถุประสงค์และพฒันาในด้าน
เทคโนโลยภีายในโรงเรียนเพ่ือใหอ้งคก์รไดรู้้เท่าทนัเหตุการณ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี  21  โรงเรียนเอกชน  จงัหวดัขอนแก่น  เขต 1  สรุป

โดยร่วมไดด้งัน้ี 
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1.สภาพการบริหารงานทั้ ง  9 ด้าน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารโรงเรียน
จ าเป็นตอ้งมีความรู้ประสบการณ์ในการบริหารงานดา้นต่างๆ  ซ่ึงภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 นั้นส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีสุดคือ  ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ในดา้นเทคโนโลยี/นวตักรรม/ดิจิตอล  เพ่ือให้เท่าทนัยคุสมยั  มีความรู้
ประสบการณ์การท างานแบบใหม่ๆเพ่ือน ามาพฒันาสถานศึกษา 

2. การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21  โรงเรียนเอกชน จงัหวดัขอนแก่น  เขต 1 
จ าแนกตามวฒิุการศึกษาและประสบการณ์การท างาน 

 2.1 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี  21  โรงเรียนเอกชน  
จังหวดัขอนแก่น  เขต 1  ด้านการสร้างทีม  ตามวุฒิการศึกษา อยู่ในระดับมาก   มีความแตกต่างกัน  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 เน่ืองจากโรงเรียนมีการส่ือสารอยา่งเปิดเผยท่ีไวว้างใจและเคารพนบัถือซ่ึงกนัและ
กนั  ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการท างาน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุทธิชยั  ปัญญโรจน์ 
(2555)  การท างานร่วมกนัในองคก์ร  หากองคก์รใดสามารถสร้างทีมไดเ้ขม้แขง็  องคก์รนั้นจะเจริญกา้วหนา้กวา่
องคก์รท่ีมีความแตกต่างกนั  ซ่ึงหลกัในการท างานเป็นทีมท่ีดีนั้นจะตอ้งมีองคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  อนัดบัแรกคือ  การ
ท างานเป็นทีมจะตอ้งมีเป้าหมายส่วนตวัและเป้าหมายของทีมสอดคลอ้งกนั  2) บทบาท  ของผูน้ าทีมและผูต้าม
ตอ้งเหมาะสมสอดคลอ้งและเอ้ือต่อกนั  3) กระบวนการท างานตอ้งเป็นขั้นตอน  4) ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
ในสถานท่ีท างานตอ้งมีความขดัแยง้น้อย  5) การเสริมสร้างก าลังใจของผูบ้ริหารต้องทั่วถึงทั้ งองค์กรและ
สอดคล้องกับ ทองทิพภา วิริยะพนัธ์ุ (2551)  ความส าเร็จขององค์การข้ึนอยู่กับการบริหารทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารจึงมีความจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียดต่างๆ ของกระบวนการในการ
บริหารทีมงานให้กระจ่างชดัในทุก แง่มุม ตลอดจนวิธีกระตุน้หรือจูงใจให้เกิดการท างานเป็นทีมอย่างต่อเน่ือง
เพื่อใหที้มงานไดช่้วยกนัท างานให ้บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายขององคก์าร หากผูบ้ริหารสามารถเรียนรู้และ
น ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีจะส่งผลตีต่อองคก์ารเป็นอยา่งมาก ทั้งในดา้นเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั
ใหแ้ก่องคก์าร ท าใหอ้งคก์ารเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื 

 2.2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี  21  โรงเรียนเอกชน  
จงัหวดัขอนแก่น  เขต 1  ดา้นทกัษะชีวติ  ตามประสบการณ์การท างาน  อยูใ่นระดบัมาก  มีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  เน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งมีวสิยัทศัน์ท่ีกวา้งไกลและปลูกจิตส านึกเพื่อมองเห็นการ
ยอมรับในขอ้แตกต่างเหล่านั้น  สามารถใชเ้วลาในการจดัการดา้นต่างๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุดในการท างาน  มีความคิดในเชิงบวก    ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ  สุวิชา ศรีมงคล (2557) ไดว้ิจยัเร่ือง การ
ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21: ทกัษะการส่ือสารและความร่วมมือ ในชั้นเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ืองเซลล์
และองค์ประกอบของเซลล์ ด้วยสถานการณ์จ าลอง พบว่า นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์
จ าลอง มีคะแนนเฉล่ียทกัษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนการจดัการ
เรียนรู้ เม่ือทดสอบค่าสถิตินอนพาราเมตริกแบบวลิคอกซัน่ (Wilcoxon Singed-Rank Test) พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้ดวัยสถานการณ์จ าลอง เร่ืองเซลล ์มีทกัษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ทุกดา้น(การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน) สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และคะแนนเฉล่ียทกัษะความร่วมมือในการ
ท างานทุกดา้นของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดวัยสถานการณ์จ าลอง มีทกัษะความร่วมมือ
ในการท างานทุกดา้นสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทางท่ีระดบั 0.01 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิย 
1. ด้านบริหารงาน  ควรมีการจัดอบรมครูให้มีการสร้างส่ือนวตักรรมใช้ในการเรียนการสอนอย่าง

สม ่าเสมอ 
2. ด้านบริหารงานบุคคล ผูบ้ริหารควรมีการสร้างขวญัและก าลงัใจให้กับองค์กรอย่างเต็มศักยภาพ  

เพ่ือใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
3. ดา้นบริหารงานงบประมาณ    ผูบ้ริหารเพ่ิมช่องทางในการติดต่อส่ือสารงานดา้นต่างๆภายในโรงเรียน  

เพ่ือสะดวกและรวดเร็วและใหเ้ขา้กบัยคุศตวรรษท่ี 21   
4. ดา้นบริหารงานทัว่ไป    ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่างๆกบั

ทางโรงเรียนเพ่ือสานสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งชุมชน  ท าใหง่้ายต่อการประสานงานต่างๆ 
5.  ดา้นทกัษะการสร้างทีม  ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรในองคก์รไดมี้การพฒันาภาวะผูน้ าในดา้น

ต่างๆเพ่ือใหบุ้คลากรไดแ้สดงความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
6. ด้านการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ผู ้บริหารควรเปิดใจกว้างในการรับฟังความคิดเห็นหรือ

ขอ้เสนอแนะในการน าเสนอผลงานใหม่ๆและรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั   
7. ดา้นเทคโนโลย/ีนวตักรรม/ดิจิตอล  ผูบ้ริหารควรหาความรู้ใหม่ๆและแสวงหาความรู้ดา้นเทคโนโลยี

การส่ือสารต่างๆเพ่ือใหง่้ายต่อการท างานในยคุศตวรรษท่ี 21    
8. ดา้นการส่ือสาร  ผูบ้ริหารควรมีทกัษะในดา้นการเขียนคล่องแคล่ววอ่งไวเ้พราะเป็นส่วนหน่ึงในการ

ท างานใหป้ระสบความส าเร็จ  เป็นการส่ือสารอีกรูปแบบหน่ึงท่ีท าใหผู้รั้บสารเขา้ใจ  และรับรู้ส่ิงท่ีจะส่ือได ้
  9.  ดา้นทกัษะชีวติ    ผูบ้ริหารควรมีการวางแผนในการท างานเพือ่ใหก้ารท างานส าเร็จลุล่วงตาม

เป้าหมาย  กลา้คิดและกลา้ตดัสินใจท่ีจะบริหารงานและมอบหมายงานต่างๆอยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาคร้ังต่อไป  
ควรศึกษาปัจจยัปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการศึกษาระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21  

ของโรงเรียนเอกชนจงัหวดัต่างๆและระดบัโรงเรียนในสังกดัอ่ืนๆ  เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางให้การพฒันาองคก์ร
ในดา้นต่างๆ  จากผลการศึกษาพบวา่ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ควรศึกษาแนวทางการศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 ในเชิงคุณภาพ  เจาะจงเฉพาะ
กลุ่ม  ท าใหเ้กิดความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 

2. ควรศึกษาปัจจยัของความส าเร็จของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี  21 เพื่อเป็นแนวทางในการท าวิจยัให้กบั
ผูบ้ริหารและผูท่ี้สนใจจะศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการท างานต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเร่ืองภาวะผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 ดา้นต่างๆ เพ่ิมข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
วจิยั 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาไถ่
ศึกษา  สังฆมณฑลอุดรธานีดา้นคุณภาพการศึกษา  และเพื่อหาขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการบริหาร
จดัการคุณภาพการศึกษาใหดี้ข้ึน  ประชากรของการศึกษา คือโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี  จ านวน  
12  แห่ง  กลุ่มตวัอยา่งถูกเลือกอยา่งมีระบบ  ไดแ้ก่  ผูอ้  านวยการ  จ านวน  12  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ  จ านวน  48  คน  
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวน  88  คน  รวมทั้งหมด  จ านวน  148  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  
คือ  แบบสอบถามและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ  โดยสถิติท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือ  ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1. สภาพการบริหารการจดัการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีระดบัมากท่ีสุดคือดา้นการบริหารท่ีหลกัสูตร  
รองลงมาคือดา้นการจดัการเรียนการสอน  ซ่ึงอยูร่ะดบัมากท่ีสุดเช่นกนั 

2. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานีสามารถน าขอ้เสนอแนะมาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการ
บริหารจดัการคุณภาพการศึกษาให้ดีข้ึนดา้นหลกัสูตร  ผูบ้ริหาร  ครู  และบุคลากรควรมีความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัสูตรในเชิงลึก  ควรปรับปรุงหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีทนัสมยัและเหมาะสมดา้นการเรียนการสอน  จดัอบรมครู
ดา้นการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  ครูผูส้อนใหป้รับเปล่ียนวธีิการสอนท่ีเหมาะสมกบัยคุสมยัของผูเ้รียน  จดั
อบรมเทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ  ดา้นการวดัประเมินผลควรจดัอบรมครูใหมี้ความรู้ดา้นการวดัประเมินผลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคญั: สภาพการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา สงัฆมณฑลอุดรธานี 
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ABSTRACT 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาไถ่

ศึกษา  สังฆมณฑลอุดรธานีดา้นคุณภาพการศึกษา  และเพื่อหาขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการบริหาร
จดัการคุณภาพการศึกษาใหดี้ข้ึน  ประชากรของการศึกษา คือโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี  จ านวน  
12  แห่ง  กลุ่มตวัอยา่งถูกเลือกอยา่งมีระบบ  ไดแ้ก่  ผูอ้  านวยการ  จ านวน  12  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ  จ านวน  48  คน  
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวน  88  คน  รวมทั้งหมด  จ านวน  148  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  
คือ  แบบสอบถามและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ  โดยสถิติท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือ  ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

The purpose to this research is to study the quality of education management of Mahatai Suksa school 
Udontani Dioces and to give the suggestions to improve the quality of  education.  The variables are 12  the 
directors’ school from Udontani Diocese, 48 deputy directors and 88 head of groups total 148 persons.  Data 
collection tools are the questionnaire and the analysis   

The results showed that 
1. To study The quality of Educational Management of Mahatai Suksa school  Udontani Diocese is the 

highest level.  Considering each aspect with the highest level is the  management of courses. The second is the 
teaching.  This is the highest level as well.  

2. Mahatai Suksa school  Udontani Diocese  can  used the feedback to improve the quality of 
Educational, the curriculum, the directors and the teachers. 

Personnel must have in-depth knowledge and understanding of the course. Must be always updated to 
suit the local curriculum. Etc. Technical Teaching Grading Evaluation effectively. 

 
KEYWORDS: The quality of educational management of Mahathaisuksa school Udon Thani diocese 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ส่ิงต่างๆภายในโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีจึงจ าเป็นตอ้งพฒันา

คุณภาพประชากรใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละการส่ือสาร  การพฒันาคุณภาพประชากรเป็นส่ิงท่ี
อธิบายความส าเร็จในการพฒันาของประเทศได ้ นั่นคือ คุณภาพของประชากรท่ีไดรั้บการศึกษา  ประเทศใดมี
ก าลงัคนท่ีมีการศึกษาสูง ก็ยอ่มมีพลงัความคิดสร้างสรรค ์สติปัญญา ช่วยส่งเสริมในการพฒันาประเทศให้เจริญ
มากข้ึน  ประเทศไทยเรามีการลงทุนดา้นการศึกษาเป็นจ านวนมาก และมีการปรับเปล่ียนแผนการปฏิรูปการศึกษา
อยูห่ลายคร้ัง แต่ จากขอ้มูลการประชุมของ "เวทีเศรษฐกิจโลก" ท่ีจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี ไดมี้การจดัอนัดบัคุณภาพ
การศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน ซ่ึงปรากฏวา่ ประเทศไทย อยูใ่นอนัดบัร้ังทา้ย คือ อนัดบัท่ี 8 ผลคะแนน'โอ
เน็ต' ประจ าปีการศึกษา 2557 ในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยภาพรวมของคะแนนเฉล่ียยงัอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาพรวมคะแนนเฉล่ียมีเกินคร่ึงเพียงวิชาเดียว คือ วิชาสุขศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
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โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนจากปีการศึกษา 2556 ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ศิลปะ ส่วนวชิาท่ีคะแนนเฉล่ียลดลง ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา   

ดงันั้นการจดัการศึกษาของไทยในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561)  จึงมีเป้าหมายในการจดัการศึกษาท่ี
มุ่งเนน้คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เพ่ิมโอกาสการทางศึกษาและการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต เป็นการ
จดัการศึกษาท่ีทุกภาคส่วนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการัดการศึกษา 

การศึกษาสภาพการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของโรงเ รียนมหาไถ่ศึกษา สังฆมณฑลอุดรธานี
เน่ืองจากโรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานีเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียน จ านวน  225  คน  เปิดสอน
ตั้งแต่ระดบัเด็กเลก็  อาย ุ1 ปี 4 เดือน  ถึงระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  มีสภาพนกัเรียนท่ีมีฐานะปานกลาง  และยากจน  
เพราะเร่ิมตน้จากมูลนิธิสงัคมสงเคราะห์  แลว้ปรับเปล่ียนมาเป็นโรงเรียน  สภาพการศึกษา  เป็นนกัเรียนท่ีอ่านไม่
ออกเขียนไม่ไดจ้ากโรงเรียนอ่ืนท่ียา้ยเขา้มาเพ่ือให้เราช่วยพฒันา  และเด็กพิเศษ  ดาวน์ซินโดรม  ออทิสติก และ
เด็กสมาธิสั้นท่ีตอ้งพบแพทยเ์รียนร่วมในทุกระดบัชั้น  ท าใหก้ารเรียนการสอนไม่เตม็ท่ีกบันกัเรียนทัว่ไปเพราะครู
ต้องดูแลเด็กพิเศษเหล่าน้ี  ผลคะแนน ONET ปี  2556 = 55.10  2557 = 45.06  2558 = 44.43 (รายงานประเมิน
คุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘) 

จากการศึกษาสภาพการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา สงัฆมณฑลอุดรธานี 
มีการบริหารตามหลกัปรัชญาของโรงเรียนคือ กา้วหนา้เสมอ ดว้ยความรู้คู่คุณธรรม มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้
ความสามารถและเป็นผูมี้คุณธรรม  การมีจิตส านึกในคุณงามความดี  มีความซ่ือสัตย ์ มีความอดทน  มีความรัก 
ความสามคัคี  และมีความขยนัหมัน่เพียร  มีเจตคติท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น  และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม
อยา่งมีความสุข  

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขนาดใหญ่ไดรั้บรางวลัพระราชทาน  บางแห่งไดรั้บเกียรติบตัร “ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ONET ” ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ สุขศึกษา ศิลปศึกษาและการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้
คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดบัประเทศ (รายงานประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของโรงเรียนมหาไถ่
ศึกษาขนาดใหญ่ ๑๐แห่ง) และไดรั้บรางวลัเหรียญทอง ระดบัประเทศ “วิชาวิทยาศาสตร์”  โครงการประเมินและ
พฒันาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (TEDET) (รายงานประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 
๒๕๕๘โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา  สังฆมณฑล

อุดรธานีดา้นคุณภาพการศึกษา 
2. เพื่อเสนอขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาใหดี้ข้ึน 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย  
ผูว้ิจัยได้ออกแบบกรอบแนวคิดให้มีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

ดงัต่อไปน้ี 
ตวัแปรต้น  ผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษา 
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ตัวแปรตาม  สภาพการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษา  ปัญหาการด าเนินงาน  และแนวทางแกไ้ขท่ี
เหมาะสม 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา สงัฆมณฑลอุดรธานี 
  แบบแผนของการวจิยั 
 การวจิยัเร่ืองน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  
  ขั้นตอนการด าเนนิงานวจิยั 
 การวจิยัน้ีใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1.คน้ควา้จากเอกสาร 
 2. สร้างแบบสอบถาม 
  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความร่วมมือไปยงักลุ่มประชากร  ประมาณ  20 วนั  รับคืนมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
1.ตรวจสอบขอ้มูล (Editing)  
2. ลงรหสั (Coding)  
3. การประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 

 สถิติพ้ืนฐาน  ไดแ้ก่  จ านวนร้อยละค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

5. สรุปผลการวจัิย 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชากร ประกอบด้วย  ขนาดของโรงเรียน ระดับการศึกษา  

ต าแหน่งทางการศึกษา  
ขนาดของโรงเรียน  พบวา่ บุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามโรงเรียนขนาดเลก็มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน  

26  คน คิดเป็นร้อยละ  17.60   เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จ านวน  122  คน  คิดเป็นร้อยละ  82.40    
ระดบัการศึกษา  พบวา่  บุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จ านวน  

137  คน  คิดเป็นร้อยละ  92.60  ส่วนบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามท่ีเป็นส่วนนอ้ยคือการศึกษาระดบัปริญญาโท  
มีจ านวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.40   

ประเภทต าแหน่งทางการศึกษา พบวา่ บุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีต าแหน่งหัวหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ  81.10  รองลงมามีต าแหน่งผูช่้วยผูอ้  านวยการ จ านวน 16 คน  คิด
เป็นร้อยละ 10,80   และนอ้ยท่ีสุดคือต าแหน่งผูอ้  านวยการ จ านวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 8.10            
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ตอนที่ 2 ศึกษาสภาพการบริหารการจดัการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา สังฆมณฑล
อุดรธานี  โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

ด้านการบริหารหลักสูตร  พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ท่ีระดบัค่า x  เท่ากบั  4.71และค่า 
S.D เท่ากบั  0.460  และ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ระดบัท่ีมีคา่ความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ หลกัสูตรสถานศึกษา
มีการก าหนดสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีค่า x  เท่ากบั 4.73  และค่า 
S.D เท่ากับ 0.403  รองลงมาคือ หลกัสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับปรัชญา  วิสัยทัศน์  ภารกิจ  และ
เป้าหมายของสถานศึกษา  และหลกัสูตรสถานศึกษามีการขออนุมติัการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา  มีค่า x  เท่ากับ  4.76  และค่า S.D เท่ากับ  0.426    ส่วนขอ้ท่ีมีค่าความคิดเห็นด้วยน้อยท่ีสุดคือ  
สถานศึกษามีหลกัสูตรท่ีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  มีค่า x  เท่ากบั  4.64  และค่า S.D เท่ากบั  
0.481   

ด้านการเรียนการสอน  พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ท่ีระดบัค่า x  เท่ากบั  4.64 และค่า S.D 
เท่ากบั  0.572  และ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ระดบัท่ีมีค่าความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการบริหาร
จดัการท่ีส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  มีค่า x  เท่ากบั 4.78  และค่า S.D 
เท่ากบั 0.541  รองลงมาคือ ท่านรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัและเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน  มีค่า x  เท่ากบั  4.76  
และค่า S.D เท่ากบั  0.517 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าความคิดเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดคือ  สถานศึกษาจดัระบบช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน  มีค่า x  เท่ากบั  4.48  และค่า S.D เท่ากบั  0.611 

ด้านการวดัและประเมนิผล  พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ท่ีระดบัค่า x  เท่ากบั  4.64  และค่า 
S.D เท่ากบั  0.593 และ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ระดบัท่ีมีค่าความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ การจดัการระบบงาน
วดัประเมินผลของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  มีค่า x  เท่ากบั  4.70  และค่า S.D เท่ากบั  0.579  รองลงมาคือ 
สถานศึกษาใช้การวดัประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีค่า x  เท่ากับ  4.66  และค่า S.D เท่ากับ  0.591 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าความคิดเห็นด้วยน้อยท่ีสุดคือ  
สถานศึกษามีเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกบผูเ้รียน  มี
มีค่า x  เท่ากบั  .59  และค่า S.D เท่ากบั  0.604   

ตอนที่ 3 ระดบัคุณภาพการบริหารการจดัการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา สังฆมณฑล
อุดรธานี  

การบริหารการจดัการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี  ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ีย 4.66 x  =  4.66  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D เท่ากบั  .541 และ เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ระดบัท่ีมีค่าความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ดา้นการบริหารหลกัสูตร  ซ่ึงมีค่า x  เท่ากบั  4.71  และ
ค่า S.D เท่ากบั  0.460  รองลงมาคือดา้นการเรียนการสอนอยูท่ี่ระดบั  x  เท่ากบั  4.64  และค่า S.D เท่ากบั  0.572  
ส่วนดา้นท่ีมีค่าความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการวดัประเมินผล  มีค่า x  เท่ากบั  4.64  และค่า S.D เท่ากบั  0.593 
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6. อภิปรายผล  
จากผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑล

อุดรธานี  โดยรวมมีสภาพการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ท่ีสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของ  สุปราณี  วีชะรังสรรค์ .2553 . ได้ศึกษาเร่ืองการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ  พบวา่ 

1. สภาพการจดัการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการโดยรวมมี
การจดัการคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

  1.1 ด้านบริหารการศึกษาโดยรวมมีสภาพการจดัการคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก  โดย
โรงเรียนมีแผนภูมิการจดัองคก์รและโครงสร้างการบริหารงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  มีแผนปฏิบติัการประจ าปี  มี
กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัทุกแผน  มีค  าสัง่มอบหมายงานผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจน  มีแผนพฒันา  แผนกลยทุธ์  และ
มีตวับ่งช้ีความส าเร็จท่ีชดัเจน 

  1.2 ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  โดยความมีสภาพการจดัการคุณภาพการศึกษา
อยูใ่นระดบัมาก  โดยโรงเรียนมีโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีการจัดเน้ือหาสาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและโครงสร้างหลักสูตร
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

  1.3 ดา้นการจดักิจการนกัเรียน โดยรวมมีสภาพความเป็นจริง การจดัการคุณภาพการศึกษาอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด โดยโรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย มีการจดักิจกรรม
นกัเรียนใหมุ่้งเนน้ส่งเสริมดา้นทกัษะคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ์ยา่งหลากหลายสอดคลอ้ง
กับความสนใจและเหมาะสมกับวยั มีการก าหนดกฎระเบียบแนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนอย่างชัดเจนและมี
ผูรั้บผิดชอบโดยตรง 

2. การเปรียบเทียบขนาดโรงเรียน กบัสภาพการจดัการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบความแตกต่างโดยโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการ
จดัการคุณภาพโรงเรียนอยูใ่นระดบันอ้ยกวา่โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ 

3. ปัญหาและขอ้เสนอแนะ ในการจดัการคุณภาพการศึกษา 
   3.1 ผลการศึกษาปัญหา ในการจดัการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนของโรงเรียนเอกชน ในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 นั้นพบปัญหาในการจดัการคุณภาพการศึกษาไม่มากนักโดยดา้นการบริหาร
การศึกษาพบปัญหาในเร่ืองการกระจายอ านาจการบริหาร การประสานงานและการมอบหมายงานท่ีไม่ชดัเจน 
ส่วนดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน พบปัญหาเก่ียวกบับริเวณพ้ืนท่ีจ ากดัไม่สามารถเอ้ืออ านวยและ
ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของนักเรียน ส่วนดา้นการจดักิจการนักเรียนมีปัญหา
เก่ียวกบัการจดัการแนะแนวท่ียงัไม่ครบถว้นทุกดา้น 

  3.2 ขอ้เสนอแนะการจดัการคุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ขอ้เสนอแนะในแต่ละดา้นคือ 
ดา้นบริหารการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะให้มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการ
จดัการคุณภาพการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมใหร่้วมกนัวเิคราะห์ก าหนดเป้าหมายและวธีิพฒันาคุณภาพการศึกษา ดา้น
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนมีขอ้เสนอแนะวา่ครูควรใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 

356 

สอดคลอ้งกบัความสามารถและความตอ้งการของผูเ้รียนเพ่ือใหมี้การพฒันาศกัยภาพไดเ้ตม็ท่ี ทั้งยงัสามารถเรียนรู้
จากากรลงมือปฏิบติัจะท าให้สามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริงได ้
และดา้นกิจการนกัเรียน มีขอ้เสนอแนะว่า ควรจะบริการแนะแนวนกัเรียนครบทุกดา้น ทั้งดา้นการศึกษาอาชีพ
และดา้นอ่ืนๆ 

สรุปได้ว่าสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน   โดยมีแผนภูมิการจัดองค์กรและ
โครงสร้างการบริหารงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  มีแผนปฏิบติัการประจ าปี  มีกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัทุกแผน  มี
ค  าสั่งมอบหมายงานผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจน  มีแผนพฒันา  แผนกลยุทธ์  และมีตวับ่งช้ีความส าเร็จท่ีชดัเจน มี
โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการจดัเน้ือหาสาระ
การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและโครงสร้างหลักสูตรสอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
เป้าหมายและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน  ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย มี
การจดักิจกรรมนกัเรียนใหมุ่้งเนน้ส่งเสริมดา้นทกัษะคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 

7. ข้อเสนอแนะ  
ผลการศึกษาพบว่า จากการศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารการจดัการคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา  สงัฆมณฑลอุดรธานี  ภาพรวมสถานศึกษามีหลกัสูตรท่ีสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  มีระดบั
ค่าความคิดเห็นท่ีนอ้ยท่ีสุด  อาจเน่ืองมาจาก  ไม่สะทอ้นสภาพความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน  
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาหลกัสูตร เช่น ครู ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัท าหลกัสูตร  มี
ความรู้ความสามารถไม่เพียงพอท่ีจะพฒันาหลกัสูตร  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานีจะตอ้งพฒันา
หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน  ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  จดัเวลาเรียนท่ีสอดคลอ้งและครบถว้น
ตามโครงสร้างหลกัสูตรรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  ในดา้นการจดัการเรียนการสอนผู ้
ศึกษาพบว่าสถานศึกษาจดัระบบช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน  มีค่าระดบั
ความคิดท่ีนอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งพฒันาระบบช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีครอบคลุม  ทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพโดย
การเข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ได้  ร้อยละ  100  ด้านการวดัประเมินผล  ผูศึ้กษาพบว่าการวดัประเมินผลตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช 2551 มีความเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน  ท่ีมีค่าระดบั
ความคิดเห็นท่ีนอ้ย  อาจเป็นเพราะ  ไม่เขา้ใจในคุณลกัษณะท่ีตอ้งวดั อนัเป็น ผลท าให้การวดัคลาดเคล่ือนไม่ตรง
กบัวตัถุประสงคไ์ด ้  

สรุปได้ว่าการบริหารการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี 
สามารถน าไปปรับปรุงพฒันาในโรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี ได้แก่ ด้านหลกัสูตร  จะตอ้งพฒันา
หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน  ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  ดา้นการเรียนการสอนตอ้งพฒันาระบบ
ช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีครอบคลุม  ทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพโดยการเขา้เยีย่มบา้นนกัเรียนใหไ้ด ้ ร้อยละ  100  ดา้นการ
วดัประเมินผลตอ้งมีเกณฑก์ารประเมินท่ีชดัเจนและเหมาะสม    
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการคุณภาพการศึกษา 
2. ควรมีการศึกษาสภาพการบริหารการจดัการคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งสู่คุณภาพชีวติ 
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3. ควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์ของการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีต่อผูเ้รียนและ
ชุมชน 

 

เอกสารอ้างองิ  
โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผูเ้รียน (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)“สะท้อนปัญหาและทางออก ตอบโจทย์ปฏิรูปการศึกษา

ไทย”  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)  ส านกัวิจยัและพฒันาการศึกษา (ส านกัวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) 

นางสาวเพียงแข ภูผายาง .2554. วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น  “การประเมนิการ

จดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลกิจงัหวดัขอนแก่น” 

นางวรนุช ตุนทกิจ.  2553.  “นิเทศ ติดตามและประเมนิผล เร่ือง : ความหมายของการศึกษา”  หน่วยงาน : สพท.

สมุทรสาคร 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ “พระราชบญญัตกิารศึกษาแห่งชาตพิ.ศ. 2542” กรุงเทพมหานคร  

บริษทัพริกหวานกราฟฟิคจ ากดั (2543) “ความรวมมอืของภาคเอกชนในการปฏิรปการศึกษา”  

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชชา. 2545. “โครงการพฒันาผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้น าชุมชนและผู้น า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่”  

กฎหมาย สช. พรบ. โรงเรียนเอกชน 2550  “ระเบียบข้อบังคบั ... ประกาศสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดบัชาตขิั้นพืน้ฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตดัสินผลการเรียน”  

สุปราณี  วชีะรังสรรค.์ 2553 . “การจดัการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

สมุทรปราการ” วทิยานิพนธ์บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

นายช านาญ   เหล่ารักผล. 2553 . “การพฒันายุทธศาสตร์การจดัการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” วทิยานิพนธ์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

เรขา  ศรีวชิยั. 2554.  “รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดบัปฐมวยั  ทีม่ปีระสิทธิผล  ในจงัหวดั
นนทบุรี”  วทิยานิพนธ์ วทิยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

นางสาวพรพิมล  หรรษาภิรมยโ์ชค. 2554. “ การศึกษาสภาพการจดัการความรู้ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาในเขตภูมภิาคตะวนัตก” วทิยานิพนธ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ยกุตนนัท ์หวานฉ ่า. 2555. “การบริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียน ในอ าเภอคลองหลวง สังกดั

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1” วทิยานิพนธ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรี 

นางดารารัตน์ จนัทร์กาย   . 2557.  “ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานในประเทศไทย” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
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นางสาวเพียงแข  ภูผายาง  .2554 . “การประเมนิการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลกิจงัหวดัขอนแก่น” 

วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

พระปลดัสนชยั  ภูมิปาโล(หามนตรี) . 2554.  “ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

ธรรมศึกษาในอ าเภอพาชี  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา” วทิยานิพนธ์บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยั 

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

ดร.พิณสุดา  สิริธรังศรี  .2556. “รายงานการวิจัยและพัฒนา เร่ือง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน” 

ดร.แขก บุญมาทนั .2556.  “การพฒันาศักยภาพด้านการวดัและประเมนิผลเพือ่ยกระดบัการเรียนรู้ของนักเรียนใน

การปฏิรูปการศึกษาของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์” งานวิจยัคณะ

ครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

แผนอภิบาลคริสตศกัราช 2011 – 2015 สงัฆมณฑลอุดรธานี 

รายงานประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ๒๕๕๘โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาสงัฆมณฑลอุดรธานี 
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สังฆมณฑลอดุรธานี 
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จักรกริช  กานุมาร 
E-mail : Rockmansantalo@gmail.com 

ดร.สาลนีิ  มีเจริญ 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

วทิยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนในเครือมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี และเพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือมหาไถ่ สงัฆมณฑลอุดรธานี มีกลุ่มเป้าหมาย 
236 คน ซ่ึงเป็นครูผูป้ฏิบตัิงานของโรงเรียนในเครือมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
โรงเรียนในเครือมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี ต่อการบริหารจดัการสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลทั้ง 6 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ดา้นหลกัการมี
ส่วนร่วม และดา้นหลกัความคุม้ค่า 

ผลการศึกษา พบวา่ ครูผูส้อนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง  31-40  ปี มี
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งนอ้ยกว่า 10 ปี สังกดัอยูใ่น
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ครูผูส้อนมีความเห็นในการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชท้ั้ง 6 ดา้น โดยให้ความส าคญั คือ 
ดา้นหลกันิติธรรม ผูบ้ริหารก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน มีความพอใจระดบัมาก มีค่า 
x  เท่ากบั 4.31 และค่า S.D เท่ากบั .586 ดา้นหลกัคุณธรรม ผูบ้ริหารท างานดว้ยความเสียสละ และอุทิศตนเพื่อให้
งานบรรลุเป้าหมายท่ีหน่วยงานก าหนดไว ้มีความพอใจระดบัมาก มีค่า x  เท่ากบั 4.21 และค่า S.D เท่ากบั .980 
ดา้นหลกัความโปร่งใส ผูบ้ริหารมีการกระจายขอ้มูลข่าวสารขององคก์ารอยา่งเปิดเผยใหแ้ก่บุคลากรไดรั้บทราบ
อยา่งทัว่ถึง มีความพอใจระดบัมาก มีค่า x  เท่ากบั 4.23 และค่า S.D เท่ากบั .881 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ผูบ้ริหาร
เปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกหรือองคก์ร/หน่วยงานต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมรับรู้การปฏิบติังาน มีความพอใจระดบั
มาก มีค่า x  เท่ากบั 4.17 และค่า S.D เท่ากบั .993 ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ผูบ้ริหารมีมาตรการในการจดัการกบั
ผูท่ี้ไม่ยอมพฒันา และเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน มีความพอใจระดบัมาก มีค่า x  เท่ากบั 4.02 และค่า S.D เท่ากบั 

mailto:Rockmansantalo@gmail.com


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 

360 

.912 และด้านหลกัความคุม้ค่า ผูบ้ริหารสามารถจัดการกับผลตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานและ
คุณภาพของงานท่ีไดจ้ดัท าข้ึน มีความพอใจระดบัมาก มีค่า x  เท่ากบั 4.19 และค่า S.D เท่ากบั .928 
 

ค าส าคญั: การบริหาร, หลกัธรรมาภิบาล, โรงเรียนในเครือมหาไถ่ 
 
ABSTRACT  

The purpose of this research to study context of management by good governance of school 
administrators of Redeemer schools of Udon Thani. To determine the level of the satisfaction with the good 
governance in the education management of school administrators in the Redeemer Diocese of Udon Thani.  The 
sample were 236 teachers who work in Redeemer schools Diocese of Udon Thani by using simple random 
sampling. The instruments was used for this research are questionnaires on the administration using the good 
governance of school administrators in the Redeemer. Diocese of Udon Thani management of schools by using 
six good governance. The rule of law, the moral principles, the principle of transparency, the main responsibility, 
the principle involved and the principal value. 

The most of teachers take a position of teacher less than 10 years belong in the large place of education. 
The teachers have commented on the adoption of the six good governance. To emphasis on the rule of low. The 
Administrators are scoping the power of operation clearly and highly satisfied at a high level of x = 4.31 and 
S.D = .586. The moral principles, the administrators work with a sacrifice and dedication to accomplish the task 
assigned to agency set, and highly satisfied at a high level of x = 4.21 and S.D = .980. The principle of 
transparency, the administrators are distributed aboveboard, information to personnel of the highly organization, 
satisfied at a high level of x = 4.23 and S.D = .881. The principle involved, the administrators give opportunity 
to outsiders or offer organization can take part of our working, highly satisfied at a high level of x = 4.17 and 
S.D = .993. The main responsibility, the administrators have management measures to deal with teachers who 
did not develop themselves and not changes for the better, highly satisfied at a high level of x = 4.02 and S.D = 
.912. The principal, the administrators can manage compensation on the quantity and quality of jobs that have 
been prepared at a high level of  satisfied x = 4.19 and S.D = .928. 
 
KEYWORDS: The management , Good governance principles , In schools Redeemer 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
                จากวกิฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ.2540 ไดส่้งผลกระทบเชิงลบต่อทุกภาคส่วนของ
สังคม โดยสาเหตุส าคญัส่วนหน่ึงเกิดจากการบริหารจดัการในระดบัชาติ และระดับองค์กรทั้งในภาครัฐและ
เอกชนท่ีมีความบกพร่อง  และขาดประสิทธิภาพรวมถึงการกระท าผิดทุจริตและขาดจริยธรรม ส่งผลใหป้ระเทศ
ไทยมีการบงัคบัใชแ้ละปรับแกก้ฎหมายต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทุก
ภาคส่วนภายในประเทศดงัปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี
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ว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีพ.ศ. 2542 (ยกเลิกเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2547) 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีพ.ศ.2546 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการส่งเสริมให้
การพฒันา ระบบราชการด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน จึงไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และนโยบายท่ีชดัเจนไวใ้น
แผนยุทธศาสตร์การพฒันา ระบบราชการไทย เพ่ือมุ่งเน้นและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้แก่ ส่วน
ราชการ จงัหวดั องคก์ารมหาชนและสถาบนัอุดมศึกษา มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการก ากบัดูแลองคก์ารภาครัฐ
ตามหลกัธรรมาภิบาลของ การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี(Good Governance) และน าไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม
สู่มาตรฐานสากลเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ ประโยชน์สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ  
(คู่มือการจดัระดบัการก ากบัดูแลองคก์ารภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (Good 
Governance Rating) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) กนัยายน 2552) 

กระทรวงศึกษาธิการด้วยความปรารถนาท่ีจะเห็นประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
กระทรวงศึกษาธิการสูงข้ึน  จึงไดมี้การปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารจดัการภายใน  โดยจะตอ้งเป็นโครงสร้าง
ท่ีลดความซ ้ าซอ้นของการท างานทั้งในแนวนอนหรือแนวตั้ง เอ้ือใหเ้กิดการใชท้รัพยากรทางการศึกษาท่ีมีอยูแ่ละ
ท่ีจะไดรั้บมาในอนาคตใหเ้ตม็ศกัยภาพ  เป็นโครงสร้างท่ีมีการกระจายอ านาจ  ลดขั้นตอนการบริหาร  ท าให้เวลา
ท่ีจะใชใ้นการตดัสินใจแต่ละเร่ืองสั้นและรวดเร็ว สร้างความเป็นมืออาชีพให้บุคลากรในแต่ละระดบั  ท าให้การ
บริหารโปร่งใส  ควบคุมการใช้จ่ายให้สมเหตุสมผล  และสอดคล้องกับราคาจริง  และมีการน าเทคโนโลยี
สมยัใหม่มาใชใ้นการบริหารจดัการ  และมุ่งหวงัวา่เม่ือด าเนินการตามแนวทางขา้งตน้แลว้  จะท าใหป้ระสิทธิภาพ
การบริหารจดัการสูงข้ึน  มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการบริหารจดัการมากข้ึน  สามารถน าไปจดัหาอุปกรณ์  
ห้องปฏิบติัการ  พฒันาแหล่งเรียนรู้ใหเ้พียงพอ  ครูจะไดจ้ดัการเรียนการสอนดว้ยการปฏิบติัทดลองตามแนวทาง
ของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  นกัเรียนก็จะไดมี้ทกัษะการปฏิบติัและการคิดคน้หาความรู้
ด้วยตน เอง   เ ป็นคน ท่ี มีศักยภาพ ( เอกสาร คู่ มือ ส่ง เส ริมการบ ริหารสถานศึกษา ท่ี เ ป็น นิ ติ บุคคล 
กระทรวงศึกษาธิการ) 

ฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานีในฐานะท่ีดูแลจดัการระบบการศึกษาของโรงเรียนในเครือมหาไถ่  
ปรารถนาท่ีจะปรับปรุงพฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเครือมหาไถ่  สังฆมณฑลอุดรธานี  จึงได้
สอบถามพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารจากครู  พบวา่มีผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการร้องเรียน  
กล่าวโทษ  ในกรณีต่างๆ โดยประเด็นมกัเก่ียวขอ้งกบัการไม่บริหารตามหลกัธรรมาภิบาล  ยกตวัอยา่งเช่น  ปัญหา
ความไม่โปร่งใสดา้นการเงินของโรงเรียน  การใชเ้งินผิดประเภท  การใชอ้ านาจโดยมิชอบ  การพิจารณาความดี
ความชอบโดยไม่ยึดหลกัคุณธรรม  การบริหารแบบเล่นพรรคเล่นพวก  รวมถึงการหย่อนประสิทธิภาพในการ
บริหาร  ซ่ึงลว้นมีความสัมพนัธ์กบัการท่ีผูบ้ริหารไม่สามารถบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลทั้งส้ิน  ซ่ึงผลท่ีจะ
ตามมายอ่มส่งผลกระทบโดยตรงกบัประสิทธิภาพการบริหารภายในสถานศึกษาตามภาระหนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานของ
ตวัผูบ้ริหารเอง  (แบบประเมินความพึงพอใจในระบบการบริหารจดัการสถานศึกษาประจ าปี  2557) 
 จากความเป็นมาและปัญหาดงักล่าว  ประกอบกบัผูว้จิยัเป็นบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียน
ในเครือมหาไถ่  สงัฆมณฑลอุดรธานี  และผูว้จิยัไดรั้บขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้  จึงมีความตอ้งการ
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ท่ีจะศึกษาเร่ือง  “การศึกษาสภาพการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือมหาไถ่  สังฆ
มณฑลอุดรธานี”  เพื่อจะไดเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศ อนัจะน าไปสู่การวางแผนพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาในระดบั
ต่างๆ ต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
มหาไถ่ สงัฆมณฑลอุดรธานี 

(2) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา
ของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือมหาไถ่ สงัฆมณฑลอุดรธานี 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบกรอบแนวคิดให้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ และตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัจาก

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการสร้างระบบการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ. 2542  ซ่ึง
ก าหนดหลกัธรรมาภิบาลไว ้ 6  หลกั  คือ  หลกันิติธรรม  หลกัคุณธรรม  หลกัความโปร่งใส  หลกัความมีส่วนร่วม  
หลกัความรับผิดชอบ  และหลกัความคุม้ค่า (ส านกันายกรัฐมนตรี  2542 : 94)  ซ่ึงไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 

ตวัแปรต้น        ตวัแปรตาม 
   (Inpendent Variables)                           (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4. วธีิด าเนินการวจัิย 

4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) โดยวิธีเก็บขอ้มูล 
ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลจากครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานของโรงเรียนในเครือมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี จ านวน 236 
คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายตามตารางของ R.V. Krejcle  และ  R.W. Morgan  

การบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือมหาไถ่  
สงัฆมณฑลอุดรธานี จ านวน 6 หลกั 

- หลกันิติธรรม 
- หลกัคุณธรรม 
- หลกัความโปร่งใส 
- หลกัความมีส่วนร่วม 
- หลกัความรับผิดชอบ 
- หลกัความคุม้ค่า 

ความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อ 
การบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโดยใช ้
หลกัธรรมาภิบาล 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูจ้ดัการ 
- ผูอ้  านวยการ 
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               4.2 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแ้ก่ (1) ศึกษาสภาพการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
เครือมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี และ (2) ความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหาร
โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล ผลท่ีไดคื้อครูผูส้อนมีความพึงพอใจในการบริหารของผูบ้ริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

4.3 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั จ านวน 9 เดือน (ตุลาคม 2558 – มิถนุายน 2559)                    
4.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี  ผูว้ิจัยได้พฒันาข้ึนเพ่ือใช้เป็นการ

ศึกษาวิจยัการศึกษาสภาพการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือมหาไถ่  สังฆมณฑล
อุดรธานี  จ านวน  6  หลกั  ไดแ้ก่  หลกันิติธรรม  หลกัคุณธรรม  หลกัความโปร่งใส  หลกัความมีส่วนร่วม  หลกั
ความรับผิดชอบ  และหลกัความคุม้ค่า  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ชนิด  5  
ตวัเลือก  และแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือมหาไถ่  สังฆมณฑลอุดรธานี  จ านวน  6  หลกั  คือ หลกันิติธรรม  หลกัคุณธรรม  หลกั
ความโปร่งใส  หลกัความมีส่วนร่วม  หลกัความรับผิดชอบ  และหลกัความคุม้ค่า  โดยใชค้  าถามเป็นลกัษณะ
ปลายเปิดและใหผู้ต้อบค าถามมีอิสรเสรีในการตอบ 

4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียดของการ
เก็บขอ้มูล ดงัน้ี (1) ผูว้จิยัขอหนงัสืออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาศรีปทุม  ถึงผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในเครือมหาไถ่  สังฆมณฑลอุดรธานี  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม (2) 
ผูว้ิจยัน าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  น าส่งครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานภายในโรงเรียนในเครือ
มหาไถ่  สังฆมณฑลอุดรธานี  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม (3) 
ประสานงานกบัโรงเรียนในเครือมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
ตอบแบบสอบถาม และผูว้จิยัไดเ้ดินทางไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเอง (4) ไดรั้บแบบสอบถามคืนและจดัเตรียม
เพ่ือเขา้สู่กระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีทางสถิติด้วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ดว้ยกระบวนการดงัน้ี (1) ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 
1 สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ 
(Percentage) (2) ขอ้มูลประกอบด้วยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติท่ีใชคื้อความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) (3) ขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูริ้หารโรงเรียนในเครือมหาไถ่  วิเคราะห์เน้ือหา
สาระประเด็นส าคญัแลว้น าเสนอเป็นแบบความเรียง 

 
5. สรุปผลการวจัิย 

ตอนที่ 1 จากขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานภายในโรงเรียนใน
เครือมหาไถ่  สังฆมณฑลอุดรธานี  ประกอบดว้ย  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และ
ขนาดสถานศึกษาท่ีปฏิบติังาน 
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เพศ  พบว่า ครูผูส้อนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.10  ท่ีเหลือเป็นเพศชาย จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 41.90 

อายุ  พบวา่  ครูผูส้อนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.00  รองลงมาคือช่วงอายรุะหวา่ง 41-50 ปี จ านวน  71  คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และช่วงอายนุอ้ยกว่า 
31 ปี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา  พบวา่  ครูผูส้อนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาระดบั ปริญญาตรี 
จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 77.10 รองลงมาคือสูงกว่าระดบัปริญญาตรี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 
และต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  พบวา่  ครูผูส้อนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่ง นอ้ยกวา่ 10 ปี จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 67.40 รองลงมาคือระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งระหวา่ง 
10-20 ปี  จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40 และระยะเวลาในการด ารงมากกว่า 20 ปี เป็นผูต้อบแบบสอบถาม
นอ้ยท่ีสุด จ านวน 5  คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 

ขนาดสถานศึกษาทีป่ฏิบัตงิาน พบวา่  ครูผูส้อนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สงักดัอยูใ่นสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ จ านวน 121 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.30  รองลงมาสงักดัอยูใ่นสถานศึกษาใหญ่พิเศษ จ านวน 104 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.00 และสงักดัอยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 เป็นผูต้อบแบบสอบถาม
นอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 

 ตอนที ่2 ความคดิเห็นเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนในเครือมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยใช้หลกัธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน 

ด้านหลกันิตธิรรม  พบวา่  ครูผูส้อนมีความคิดเห็นโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ส่วนใหญ่มีความเห็น
วา่ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน มีความพอใจระดบัมาก คือ มีค่า x  เท่ากบั 4.31 
และค่า S.D เท่ากบั .586  รองลงมาคือ มีการออกค าสัง่ในหน่วยงานท่ียดึหลกัความเสมอภาค มีค่า x  เท่ากบั 4.06 
และค่า S.D เท่ากบั 1.019  และมีการก าหนดภาระหนา้ท่ีหรือขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงาน สามารถกระ
ท างานได ้มีค่า x  เท่ากบั 4.03 และค่า S.D เท่ากบั .754 

ด้านหลักคุณธรรม พบว่า  ครูผูส้อนมีความคิดเห็นโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่  มี
ความเห็นวา่ท างานดว้ยความเสียสละ และอุทิศตนเพ่ือใหง้านบรรลุเป้าหมายท่ีหน่วยงานก าหนดไว ้มีความพอใจ
ระดบัมาก คือ มีค่า x  เท่ากบั 4.21 และค่า S.D เท่ากบั .980 รองลงมาคือ ขยนัหมัน่เพียรในการปฏิบติังานโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีค่า x  เท่ากบั 4.16 และค่า S.D เท่ากบั .961 และมี
คุณธรรมในการบริหารจดัการ เช่น การมอบหมายงาน การใหโ้บนสั ฯลฯ มีค่า x  เท่ากบั 4.14 และค่า S.D เท่ากบั 
.879 

ด้านหลักความโปร่งใส  พบว่า  ครูผูส้อนมีความคิดเห็นโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ส่วนใหญ่มี
ความเห็นวา่มีการกระจายขอ้มูลข่าวสารขององค์การอยา่งเปิดเผยให้แก่บุคลากรไดรั้บทราบอย่างทัว่ถึง มีความ
พอใจระดับมาก คือ มีค่า x  เท่ากับ 4.23 และค่า S.D เท่ากับ .881 รองลงมาคือ มีระบบการตรวจสอบภายใน
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หน่วยงานท่ีมีมาตรฐาน มีค่า x  เท่ากับ 4.14 และค่า S.D เท่ากับ .979 และ มีค่า x  เท่ากับ 4.06 และมีระบบ
บริหารการเงินและพสัดุท่ีรัดกมุ มีค่า x  เท่ากบั 4.13 และค่า S.D เท่ากบั .900  

ด้านหลักการมีส่วนร่วม ครูผูส้อนมีความคิดเห็นโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ส่วนใหญ่เห็นวา่ เปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอกหรือองคก์ร/หน่วยงานต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมรับรู้การปฏิบติังาน  มีความพอใจระดบั
มาก คือ มีค่า x  เท่ากบั 4.17 และค่า S.D เท่ากบั .993 รองลงมาคือ ประสานสัมพนัธ์ ท างานเป็นทีม และสร้าง
เครือข่ายการท างานในหน่วยงาน มีค่า x  เท่ากบั 4.08 และค่า S.D เท่ากบั .880 และรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง และปรับปรุงการท างานเม่ือไดรั้บขอ้เสนอแนะ มีค่า x เท่ากบั 3.84 และค่า S.D เท่ากบั 1.080 

ด้านหลักความรับผิดชอบ ครูผูส้อนมีความคิดเห็นโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ส่วนใหญ่เห็นว่า มี
มาตรการในการจดัการกบัผูท่ี้ไม่ยอมพฒันา และเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน มีความพอใจระดบัมาก คือ มีค่า x  
เท่ากับ 4.02 และค่า S.D เท่ากับ .912 รองลงมาคือ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน และมีการวางแผน
ส ารองในกรณีเกิดปัญหาความขดัแยง้ มีค่า x เท่ากับ 3.75 และค่า S.D เท่ากับ .948 และมีระบบให้บุคลากร
ตระหนกัในความรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนและหนา้ท่ีต่อสงัคม รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบ มีค่า x เท่ากบั 
3.66 และค่า S.D เท่ากบั .927 

ด้านหลักความคุ้มค่า ครูผูส้อนมีความคิดเห็นโดยภาพรวม อยู่ในระดบั มาก โดยส่วนใหญ่เห็นว่า 
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงานและคุณภาพของงานท่ีไดจ้ดัท าข้ึน  มีความพอใจระดบัมาก คือ มีค่า
x  เท่ากบั 4.19 และค่า S.D เท่ากบั .928 รองลงมาคือ มีการใชเ้ทคโนโลยีเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีทนัสมยัเพื่อ
ลดตน้ทุนในการบริหารจดัการ มีค่า x เท่ากับ 3.89 และค่า S.D เท่ากับ 1.009 และมีการวางแผนการก าหนด
อตัราก าลงัภายในหน่วยงานไวอ้ยา่งชดัเจน มีค่า x เท่ากบั 3.83 และค่า S.D เท่ากบั 1.123 

สรุปผลการศึกษาสภาพการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือมหาไถ่ สงัฆ
มณฑลอุดรธานี ตามความคิดเห็นของครู ครูมีความพึงพอใจต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในเครือมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยพบว่า การบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู มีการบริหารโรงเรียนตามหลกัธรรมาภิบาลในภาพรวมของความพึง
พอใจ อยูใ่นระดบัมาก มีค่า x เท่ากบั 3.90 และค่า S.D เท่ากบั .422 เม่ือพิจารณาหลกัธรรมาภิบาลในแต่ละดา้น 
พบวา่ดา้นหลกัคุณธรรมมีระดบัความพึงพอใจในการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็น
อนัดบัท่ี 1 มีค่า x เท่ากบั 3.96 และค่า S.D เท่ากบั .633 และดา้นท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการบริหารโดยใช้
หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นอนัดบัสุดทา้ยคือ  ดา้นหลกัความรับผิดชอบ  มีค่า x เท่ากบั 3.68 และ
ค่า S.D เท่ากบั .716 

 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

โรงเรียนในเครือมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี 
 จากการวเิคราะห์เน้ือหาสาระและประเด็นส าคญัจากขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการ
บริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดของครูพบว่า  ดา้นหลกันิติธรรม  ผูบ้ริหาร
โรงเรียนควรให้ความใส่ใจในการปรับปรุงกฎระเบียบ  ขอ้บงัคบัต่างๆ  ให้เหมาะสมกบัสภาพสถานศึกษา  เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกนั  ดา้นหลกัคุณธรรม  ผูบ้ริหารโรงเรียนควรยดึถือสัจจะ  จริงใจต่อ
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ผูร่้วมงาน  และมีคุณธรรมประจ าใจในการสัง่การพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนอยา่งสุจริตใจ  ไม่มีอคติ
ต่อเร่ืองราวต่างๆ  ดา้นหลกัความโปร่งใส  ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการช้ีแจงงบประมาณการจดัโครงการหรือ
กิจกรรมประเภทต่างๆในท่ีประชุม โดยจะตอ้งใหเ้ป็นไปตามสภาพความเป็นจริง  โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ทั้งจากภายในและภายนอก  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการจดัการประชุมเพื่อท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัหลกัการมีส่วนร่วมระหวา่งคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรครูในสถานศึกษาให้มากข้ึน เพ่ือให้
ทุกฝ่ายมีบทบาทร่วมกนัในการตดัสินใจในการบริหารโรงเรียนไดช้ดัเจน  ดา้นหลกัความรับผิดชอบ  ผูบ้ริหาร
โรงเรียนควรก าหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบของบุคลากรจากความถนดัของแต่ละบุคคลและตอ้งรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรก่อนท่ีจะสรุปและตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ  และดา้นหลกัความคุม้ค่า  ผูบ้ริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้
นกัเรียน และบุคลากรครูรู้จกัจดัสรรทรัพยากรในสถานศึกษามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด และใชท้รัพยากรทุก
อยา่งในโรงเรียนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 

6. อภิปรายผล 
จากการศึกษาเร่ือง การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนใน

เครือมหาไถ่ สงัฆมณฑลอุดรธานี ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน อภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
ด้านหลักนิติธรรม พบวา่ ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล

ของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน มีความพอใจระดบัมาก 
แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารมีการวางแผนการปฏิบติังาน เพ่ือให้บุคลากรปฏิบติังานไดต้รงกบัความสามารถ และ
ท างานตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ พระสกล  ฐานธมโม 
(2554.) ไดศึ้กษางานวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
จงัหวดันครสวรรค ์พบวา่ ครูผูส้อนตอ้งการให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดหนา้ท่ีการงานดา้นต่างๆ ให้ตรงกบั
หนา้ท่ีท่ีท าอยู ่และใหผู้บ้ริหารสถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามากข้ึน  

ด้านหลักคุณธรรม พบวา่ ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล
ของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ท างานดว้ยความเสียสละ และอุทิศตนเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายท่ีหน่วยงานก าหนดไว ้มี
ความพอใจระดบัมาก แสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหารตั้งใจปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี ยอมเสียสละและอุทิศตนในดา้นต่างๆ 
เพื่อให้องค์กรได้พฒันาก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ พระสุธิศักดิ์ สุภกิจฺโจ  
(2554.) ได้ศึกษางานวิจัยเก่ียวกับเร่ือง การบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา โรงเรียนเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่ ผูบ้ริหารเป็นกลัยาณมิตรท่ีดี ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากร
และนกัเรียนมีหลกัธรรมประจ าใจ และผูบ้ริหารเสียสละและอุทิศตนเพื่อโรงเรียนใหไ้ดรั้บการพฒันา 

ด้านหลักความโปร่งใส พบวา่ ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัธรรมาภิ
บาลของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือมหาไถ่ สงัฆมณฑลอุดรธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่มีการกระจายขอ้มูลข่าวสารขององคก์ารอยา่งเปิดเผยให้แก่บุคลากรไดรั้บทราบอย่าง
ทั่วถึง มีความพอใจระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารมีการจดัการประชุมประจ าเดือน มีการจัดการประชุม
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หวัหนา้แผนงานและหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาต่างๆ เม่ือไดรั้บข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาองคก์ร 
เพ่ือให้ขอ้มูลท่ีไดรั้บกระจายประถึงทุกๆ คนท่ีปฏิบติังานร่วมกนัในองคก์รท่ีจะไดน้ าขอ้มูลต่างๆ ไปใชใ้นการ
บริหารจดัการทั้งดา้นการจดัการเรียนการสอน และการพฒันาองคก์รใหก้า้วหนา้อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนในขอ้
ท่ีมีระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ มีระบบการตรวจสอบการท างานในหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พระสกล ฐานธมฺโม (2554.) ไดศึ้กษางานวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองการบริหารสถานศึกษา
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในจงัหวดันครสวรรค ์พบวา่ ครูผูส้อนมีความตอ้งการใหผู้บ้ริหาร
สถานศึกษามีการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดงบประมาณต่างๆให้เป็นไปเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด และมีการ
ตรวจสอบการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ด้านหลักการมส่ีวนร่วม พบวา่ ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัธรรมาภิ
บาลของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือมหาไถ่ สงัฆมณฑลอุดรธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ส่วนใหญ่เห็นวา่ เปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกหรือองคก์ร/หน่วยงานต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมรับรู้การปฏิบติังาน  
มีความพอใจระดับมาก  แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นคณะครู  
ผูป้กครอง องคก์รภาครัฐและเอกชนต่างๆ ไดส้ามารถเขา้มาตรวจสอบและเรียนรู้การปฏิบติังานในองคก์รท่ีตน
ปกครองไดอ้ยา่งเสรี และผูบ้ริหารน าค าแนะน า ขอ้เสนอแนะต่างๆ จากคณะครู ผูป้กครอง และองคก์รภายนอกมา
ปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานของตนเองในการบริหารงานไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องคก์ร
กา้วไปอยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  พระสุธิศักดิ์ สุภกิจฺโจ (2554.) ไดศึ้กษางานวิจยัเก่ียวกบั
เร่ือง การบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนเลาขวญั จงัหวดั
กาญจนบุรี พบวา่ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ผูบ้ริหารสร้างความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน วดัและชุมชน และผูบ้ริหารเปิดโอกาส
ใหส้มาคมผูป้กครองมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน 

ด้านหลกัความรับผดิชอบ พบวา่ ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัธรรมาภิ
บาลของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือมหาไถ่ สงัฆมณฑลอุดรธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ส่วนใหญ่เห็นวา่ มีมาตรการในการจดัการกบัผูท่ี้ไม่ยอมพฒันา และเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน มีความพอใจ
ระดบัมาก แสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหารตอ้งการใหอ้งคก์รมีการพฒันากา้วไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ือง และตอ้งการเห็น
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษาและงานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรับผิดชอบและสามารถท างานใหบ้รรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์
ของงานท่ีวางไว ้เพ่ือใหอ้งคก์รไดรั้บการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุดจากการร่วมการ
ปฏิบติังานของคนในองค์กร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พระสุธิศักดิ์ สุภกิจฺโจ (2554.) ไดศึ้กษางานวิจัย
เก่ียวกบัเร่ือง การบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนเลาขวญั  
จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า ผูบ้ริหารสนับสนุนการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติังานประจ าปีการศึกษาอย่างจริงจงั  
ผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีวางไวอ้ยา่งยติุธรรมและผูบ้ริหารติดตามการท างานของครูและท า
หนา้ทีอยา่งสม ่าเสมอ 

ด้านหลักความคุ้มค่า พบวา่ ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล
ของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
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โดยส่วนใหญ่เห็นว่า ผลตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงานและคุณภาพของงานท่ีไดจ้ดัท าข้ึน มีความ
พอใจระดบัมาก แสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหารมีการจดัสรรงบประมาณในการจดักิจกรรมในดา้นต่างๆ ให้เหมาะสม
และสามารถตรวจสอบได ้มีการตรวจสอบและปรับปรุงส่ิงของเคร่ืองใชต้่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใชง้านได้
อยา่งมีคุณภาพ มีการจดักิจกรรมท่ีเนน้การจดัเป็นหมู่คณะเพ่ือเป็นการประหยดังบประมาณส่วนต่างท่ีจะเกิดข้ึน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ พระสุธิศักดิ์ สุภกจฺิโจ (2554.) ไดศึ้กษางานวจิยัเก่ียวกบัเร่ือง การบริหารการศึกษา
ตามหลกัธรรมาภิบาล โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า ผูบ้ริหาร
ดูแลทรัพยส์มบัติของโรงเรียนเป็นอย่างดี ผูบ้ริหารใช้วสัดุอุปกรณ์ของโรงเรียนอย่างคุม้ค่า และผูบ้ริหารใช้
งบประมาณอยา่งคุม้ค่าต่อภาระงานท่ีมอบหมาย 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิยั 

  7.1.1 การบริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารควรเน้นให้ชุมชนท่ีอยู่ใกลเ้คียงเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการสถานศึกษาใหม้ากข้ึน   
  7.1.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรกระจายการท างานในองคก์รให้เท่าเทียม และเน้นให้ครูทุกคนมี
ความรับผิดชอบในงานของตนท่ีได้รับผิดชอบทั้ งจากแผนการปฏิบัติงานประจ าปี และงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับ
มอบหมายเพ่ิมเติม  

7.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วเนื่องในอนาคต 
  7.2.1 ควรเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือ
มหาไถ่กบัโรงเรียนในเครืออ่ืนๆ เพ่ือหาขอ้มูลการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลวา่มีความเหมือนหรือแตกต่าง
กนัอยา่งไร 
  7.2.2 ควรศึกษาผลกระทบจากการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนวา่ไดรั้บผลกระทบอยา่งไรบา้ง เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ  

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 2) เปรียบเทียบภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน  และต าแหน่งในสถานศึกษา เก็บ
รวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างคือ รองผูอ้  านวยการ และ หัวหน้างาน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั
นนทบุรี 34 โรงเรียน จ านวน 121 คน  เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถามภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร
โรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี มีค่าความตรงของเน้ือหาเท่ากบั 0.67และหาค่าความเท่ียง
เท่ากบั 0.897 สถิติท่ีใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นนทบุรีภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ การมีวิสัยทศัน์  การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพฒันาคุณภาพ คุณลกัษณะผูน้ าท่ีเป็นแบบอย่างการเป็นผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพ การสนับสนุน
ส่งเสริมการพฒันาผูต้าม คุณลกัษณะทางวิชาชีพ และการมีอ านาจและแรงขบัในตน 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะ
ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามเพศ พบวา่ เพศ
หญิงมีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลสูงกว่าชาย เฉพาะดา้นการมีวิสัยทศัน์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือ
เปรียบเทียบตามอายุ ระดับการศึกษาและต าแหน่งในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ประสบการณ์ท างาน
ต่างกนั มีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูน้ าท่ีมีประสบการณ์
ท างานสูงมีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลสูงกวา่มีประสบการณ์นอ้ย  
 
ค าส าคญั:  ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลผูบ้ริหารโรงเรียน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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ABSTRACT:  
The purposes of this study were:  1) tstudy the effective  leaderships of school Administrators in 

Nonthaburi Provincial Administrative Organization.2) compare the effectiveness leadership of school 
administrators in Nonthaburi Provincial Administrative Organization in 5 aspects as follows: sex, age, levels of 
education and work experience.The expectations of the samples were used 121 associate directors and head of 
departments in 34 schools in Nonthaburi Provincial Administrative Organization. The research instrument was 
questionnaires content validity is at0.67 and reliability at0.897.  The statistical analyze and present the data were 
used a frequency Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test and F-test for analyze.  
 The research findings were as follows: 1.The effectiveness leadership of school Administrators in 
Nonthaburi Provincial Administrative Organization at high level in every aspect such as vision, innovation, 
expertise role model, subordinate development, professionalism, authority and self-drive. 2.The result of 
comparison between groups reveals that the female administrators are higher than male in only aspect of vision 
with statistically significant at 0.05. The effectiveness leadership of longer work experience administrators is 
higher than another groupwith statistically significant at 0.05. 
 

KEYWORDS :  Effectiveness Leadership,school Administrators, Nonthaburi Provincial Administrative 
Organization 

 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 
การบริการและการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาตรา41ก าหนดให้องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงหรือทุกระดบัตามความพร้อมความเหมาะสม และความ
ตอ้งการภายในท้องถ่ิน มาตรา 42 ให้กระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจดั
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและมีหนา้ท่ีในการประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ให้สามารถจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและได ้มาตรฐานการศึกษาในปัจจุบนัพบว่ามีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 7,853 แห่ง ประกอบดว้ย องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.)75 แห่ง องค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) 6,157 แห่ง เทศบาล 1,619 แห่ง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง และเมือง พทัยา 1 แห่ง โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 333 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 3.7 ท่ีจดัการศึกษาในระบบ (ท่ีมีโรงเรียนในสงักดั)ส่วนใหญ่
เปิดสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมทั้ งส้ิน 1481 แห่ง(แผนพฒันาการ
การศึกษาทอ้งถ่ินระยะ3ปี,2552) 

จากการประเมินท่ีผ่านมา แมจ้ะพบวา่ การด าเนินงานตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี2 ) พ.ศ. 2545 ในดา้นการด าเนินการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น
มีความกา้วหนา้ไปมาก โดยมีจ านวนโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ิมข้ึนมาก แต่ก็ยงัมีส่วนนอ้ย
มากเม่ือเทียบกบัจ านวนทอ้งถ่ินทั้งหมด และยงัพบปัญหาอุปสรรคในการบริหารจดัการศึกษาหลายประการเช่น 
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดความรู้ความเขา้ใจดา้นการศึกษา บุคลากรดา้นการศึกษา ไม่เพียงพอ ครู
และบุคลากรดา้นการศึกษาขาดขวญัก าลงัใจ และยงัมีปัญหาดา้นกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจดัการศึกษา
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และการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(สถิติขอ้มูลการศึกษาทอ้งถ่ินโรงเรียน
สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน,2549) 

โรงเรียน จะมีประสิทธิผลหรือไม่อยา่งไรข้ึนอยูก่บัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร และภาวะผูน้ า ดา้นต่างๆ  การ
บริหารโรงเรียนจะมีการพฒันาเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใดก็ข้ึนอยูก่บัการบริหารงาน การใชอ้  านาจ การบริหาร
จดัการบุคคล การใชภ้าวะผูน้ าให้ถูกตอ้ง การท่ีผูบ้ริหารจะท าให้องคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ ย่อมข้ึนอยูก่บั
นโยบายการบริหารงานจากฝ่ายบริหาร ท่ีจะก าหนดเป้าหมาย ขององคก์ร บริหารบุคคล และการควบคุมติดตาม
ผล เพ่ือให้องคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ ซ่ึงชดัเจนวา่ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลในการท างานนั้นตอ้งข้ึนอยู่กบั
ภาวะผูน้ า เพราะผูน้ ายงัมีหนา้ท่ีส่งเสริมให้ระบบมีความสามคัคี ความร่วมมือในการปฏิบติังาน ดงันั้นภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหารจึงเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาองคก์ร (Winter,2003) การวจิยัในคร้ังน้ี จึงด าเนินการศึกษาภาวะผูน้ าท่ี
มีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร ในโรงเรียนโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี เพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้น
การพฒันาผูบ้ริหารของโรงเรียน ตามคุณลกัษณะของผูบ้ริหารใหมี้ประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 
 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพ่ือศึกษาภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร โรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร โรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

นนทบุรีท่ี มีเพศ อาย ุประสบการณ์ท างาน ต่างกนั 
 

3. สมมติฐานการวจัิย  
1. ผูบ้ริหารหญิง มีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลสูงกวา่ผูบ้ริหารชาย  
2. ผูบ้ริหารท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีมีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลแตกต่างกนั  
3. ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ท างานแตกต่างกนั มีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลแตกต่างกนั 

 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
        

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

ภาวะผู้น าทีม่ปีระสิทธิผล 
1. การมีวสิยัทศัน์ 
2. คุณลกัษณะผูน้ าท่ีเป็นแบบอยา่ง 
3. การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

พฒันาคุณภาพ 
4. คุณลกัษณะทางวชิาชีพ 
5. การมีอ านาจและแรงขบัในตน 
6. การสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาผูต้าม 
7. การเป็นผูเ้ช่ียวชาญในวชิาชีพ 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ประสบการณ์ท างาน 
5. ต าแหน่งปัจจุบนั 
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5. ประชากร 
  รองผูอ้  านวยการ และหวัหนา้งาน ในโรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 121 คน  
จาก 34 โรงเรียน 
 

6.  วธีิด าเนินการวจัิย 
 6.1 การวิจัยคร้ังนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้ าท่ี
มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 
 6.2 ตัวแปรต้นตัวแปรได้แก่ 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้บริหาร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน และต าแหน่งปัจจุบนั 2. ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล 7 ดา้น  
 6.3 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยัจ านวน 4เดือน (มีนาคม2559– กรกฎาคม 2559) 
 6.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
 ตอนที่ 1แบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคล  ประกอบด้วย เพศ อายุ  ประสบการณ์ในการ
ท างานและต าแหน่ง 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถาม ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั
นนทบุรี 7 ดา้น  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั(Rating Scale) วิธีการวดัตามแบบลิเคิร์ทสเกล 
(Likert scale,1970) ตั้งแต่ (“มากท่ีสุด” ถึง “นอ้ยท่ีสุด”)มีค่าความตรงของเน้ือหา 0.67และหาค่าความเท่ียงเท่ากบั 
0.897  

6.5  การเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอนโดย
มีรายละเอียด  ดงัน้ี 

1) ผูว้ิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาลัยศรีปทุม ถึงผูอ้  านวยการ
โรงเรียน สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 34 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

2) ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัประสานโดยตรงกบัโรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันนทบุรี 34 โรงเรียนเพ่ือใหส่้งคืนภายใน 2 สปัดาห์ 

3) น าขอ้มูลท่ีเก็บ รวบรวมมาลงรหสัและบนัทึกขอ้มูลในคอมพิวเตอร์  
4) น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ทางสถิติ 

6.6  การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูล เก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน โดยหาค่าความถ่ี(Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล โรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 
7องค์ประกอบโดยใช้หาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) ตามรายข้อแต่ละด้าน 
วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบสมมุติฐาน เปรียบเทียบภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล โดยใช ้t-testindependentและ F-test 
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7. สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาวจิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี  ได้

ผลการวจิยั ดงัน้ี 
ตอนที ่1 ขอ้มูลคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา ประสบการณ์ ท างานและต าแหน่ง โดยรูปแบบของร้อยละ 
1.1 การศึกษาภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดันนทบุรี 

จ านวน 121 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศชายถึงร้อยละ 53.7 และเป็นเพศหญิงเพียง ร้อยละ 46.3  
1.2  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี ร้อยละ33.1 รองลงมามีอาย4ุ1-50 ปี ร้อยละ 25.6 มี

อายนุอ้ยกวา่ 30 ปี ร้อยละ 24.8 และ มีอายรุะหวา่ง 51-60 ปี ร้อยละ 16.5  
1.3  มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโท ร้อยละ 52.1 รองลงมามีระดับการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อย

ละ 43.0  การศึกษาระดบัปริญญาเอกร้อยละ 3.3 และมีการศึกษาระดบัอ่ืนๆ ร้อยละ 1.7  
1.4  มีประสบการณ์ในการท างาน ระหว่าง 21-30 ปี มากถึงร้อยละ 35.5 รองลงมามีประสบการณ์ 

ท างานระหว่าง 11-20 ปี ร้อยละ 29.8 มีประสบการณ์ในการท างาน น้อยกว่า 10 ปี มีร้อยละ 28.1 และมี
ประสบการณ์ท างานมากกวา่ 30 ปี ร้อยละ 6.6 

1.5  ผู ้ตอบแบบสอบถามด ารงต าแหน่ง หัวหน้างาน ร้อยละ 87.6 รองลงมาด ารงต าแหน่ง รอง
ผูอ้  านวยการโรงเรียน ร้อยละ 9.1 และต าแหน่งอ่ืนๆ ร้อยละ 3.3 

 
ตารางที ่ 1  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดั 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี ภาพรวมและรายดา้น (N=121) 

ด้าน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
การมีวสิยัทศัน์ 3.9618 .60053 ระดบัมาก 
คุณลกัษณะผูน้ าท่ีเป็นแบบอยา่ง 3.8871 .64090 ระดบัมาก 
การใชน้วตักรรมและเทคโนโลย ี 3.9025 .67187 ระดบัมาก 
คุณลกัษณะทางวชิาชีพ 3.7955 .76513 ระดบัมาก 
การมีอ านาจและแรงขบัในตน 3.7583 .69367 ระดบัมาก 
การสนบัสนุนส่งเสริมพฒันาผูต้าม 3.8140 .71482 ระดบัมาก 
การเป็นผูเ้ช่ียวชาญในวชิาชีพ 3.8574 .73160 ระดบัมาก 
รวม 3.8694 .43951  

 

จากตาราง พบวา่ ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 
ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกดา้นการมีวิสัยทศัน์  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.9618 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ.60053 การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.9025 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั.67187คุณลกัษณะผูน้ าท่ีเป็นแบบอยา่งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.8871 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั.64090การเป็นผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.8574 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั.73160 การ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 

375 

สนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาผูต้าม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.8140 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั.71482คุณลกัษณะทาง
วิชาชีพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.7955 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั.76513การมีอ านาจและแรงขบัในตน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.7583 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั.69367 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของตัวแปรท่ีใช้ทดสอบประกอบด้วย ตัวแปรตาม การมี
วิสัยทัศน์คุณลักษณะผูน้ าท่ีเป็นแบบอย่างการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาคุณภาพ
คุณลกัษณะทางวิชาชีพการมีอ านาจและแรงขบัในตนการสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาผูต้ามการเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ในวชิาชีพแสดงในตารางท่ี 2 และภาพท่ี 2  

 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดั 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
 SS df MS F Sig. 

วสิยัทศัน ์
ระหวา่งกลุ่ม 5.246 3 1.749 5.380 .002 
ภาพในกลุ่ม 38.030 117 .325   
รวม 43.276 120    

คุณลกัษณะผูน้ าท่ีเป็นแบบอยา่ง 
ระหวา่งกลุ่ม 5.753 3 1.918 5.154 .002 
ภาพในกลุ่ม 43.536 117 .372   
รวม 49.290 120    

การใชน้วตักรรมและเทคโนโลย ี
ระหวา่งกลุ่ม 6.884 3 2.295 5.678 .001 
ภาพในกลุ่ม 47.285 117 .404   
รวม 54.169 120    

คุณลกัษณะทางวชิาชีพ 
ระหวา่งกลุ่ม 7.623 3 2.541 4.747 .004 
ภาพในกลุ่ม 62.627 117 .535   
รวม 70.250 120    

การมีอ านาจและแรงขบัในตน 
ระหวา่งกลุ่ม 8.317 3 2.772 6.563 .000 
ภาพในกลุ่ม 49.425 117 .422   
รวม 57.742 120    

การสนบัสนุนส่งเสริมพฒันาผูต้าม 
ระหวา่งกลุ่ม 8.343 3 2.781 6.143 .001 
ภาพในกลุ่ม 52.973 117 .453   
รวม 61.316 120    

ผูเ้ช่ียวชาญในวชิาชีพ 
ระหวา่งกลุ่ม 4.779 3 1.593 3.135 .028 
ภาพในกลุ่ม 59.449 117 .508   
รวม 64.228 120    

รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 3.842 3 1.281 7.750 .000 
ภาพในกลุ่ม 19.338 117 .165   
รวม 23.180 120    
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จากตารางท่ี 2  พบว่า เม่ือเปรียบเทียบภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05ทั้ง
ภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีวสิยัทศัน์ คุณลกัษณะผูน้ าท่ีเป็นแบบอยา่ง การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการพฒันางาน คุณลกัษณะทางวิชาชีพท่ีเป็นแบบอยา่ง การมีอ านาจแรงขบัในตน การสนบัสนุน
ส่งเสริมการพฒันาผูต้ามการเป็นผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพ ดังนั้ น จึงท าการวิเคราะห์ PostHocเพ่ือพิจารณาว่า
ประสบการณ์ท างานระดบัใดท่ีแตกต่างกนั 

 

8. อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั

นนทบุรีทั้ ง 7 ด้าน ดังน้ีการมีวิสัยทัศน์ คุณลักษณะผูน้ าท่ีเป็นแบบอย่าง  การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพฒันาคุณภาพ  คุณลกัษณะทางวิชาชีพ การมีอ านาจและแรงขบัในตนการสนบัสนุนส่งเสริมการ
พฒันาผูต้าม  การเป็นผูเ้ช่ียวชาญในวชิาชีพพบวา่ มีความสอดคลอ้งดงัน้ี  
 การมีวิสัยทศัน์เป็นองค์ประกอบท่ีอธิบายถึงการมีวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ในการบริหารงานของผูน้ า มี
ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของWinter (2003) คือการเป็นผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์มองการณ์ไกลทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวในการบริหารงานขององคก์ารอยา่งสร้างสรรคส์ามารถถ่ายทอดวิสัยทศัน์ใหผู้ต้ามรับรู้และสามารถปฏิบติัได้
จริง และเป็นผูใ้ห้ทิศทางช้ีแนะแนวทางวิสัยทัศน์เป้าหมายองค์การ รวมทั้ งการมีกลยุทธ์จูงใจผูต้ามในการ
ปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ อีกทั้งควรเป็นนักคิด นักวางแผนงาน มีทกัษะในการบริหารงาน มี
ความสามารถในการเจรจา การบริหารความขดัแยง้ และน าองคก์ารใหก้า้วหนา้และสอดคลอ้งกบัวอร์ด ท่ีพบวา่ ผู ้
มีวิสัยทัศน์เป็นองค์ประกอบของผูน้ าท่ีมีความสามารถกระตุน้ผูอ่ื้นให้เกิดความมุ่งมัน่เดินทางไปสู่เป้าหมาย
องคก์ารในทิศทางเดียวกนั 
 ดา้นคุณลกัษณะผูน้ าท่ีเป็นแบบอยา่ง เป็นองค์ประกอบท่ีอธิบายถึงคุณลกัษณะของผูน้ าและคุณธรรม
จริยธรรมในการท างานท่ีดีซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของคูชและโพสเนอร์ กล่าวคือ คุณลกัษณะผูน้ าท่ีดี การ
เป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูน้ า มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบติังาน มีการควบคุมอารมณ์ท่ีดี ความซ่ือสตัยโ์ปร่งใส
ในการปฏิบติังาน เป็นคุณลกัษณะหน่ึงท่ีท าใหผู้น้ ามีความน่าเช่ือถือไวว้างใจรวมทั้งเป็นผูท่ี้มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี การ
มีทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงส าคญัในการเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล ท าให้สามารถน าบุคลากรและ
องคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมายได ้คุณลกัษณะดา้นน้ีจะมีความส าคญั 
 การใชน้วตักรรมคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพฒันาคุณภาพ เป็นองคป์ระกอบท่ีอธิบาย
ถึงผูน้ าท่ีมีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการท างานคุณภาพและงานวิจยัเพื่อพฒันาการท างาน และมี
ความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถคน้คิดหรือน านวตักรรมใหม่ ๆ มาปรับปรุงการ
ปฏิบติังานในหน่วยงานสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Winter (2003) คือผูน้ าท่ีมีการพฒันางานอยูเ่สมอ การน าความรู้
ใหม่ ๆ มาพฒันางานเป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์พฒันางานวิจยัปรับปรุงมาตรฐานการท างานจะน าองคก์ารให้
บรรลุเป้าหมาย นอกจากน้ียงัมีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้ทางดา้น
ธุรกิจใช้ในการปฏิบัติงานได้ สอดคลอ้งกับเนตร์พณัณา ยาวิราชท่ีกล่าวว่า ผูน้ าควรมีความรู้ทางธุรกิจ และ
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เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 องค์ประกอบท่ี 4 ดา้นคุณลกัษณะทางวิชาชีพท่ีเป็นแบบอย่าง เป็นองค์ประกอบท่ีอธิบายถึงลกัษณะ
ความเป็นวิชาชีพ ซ่ึงมีทรอท ดว้ยในคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพท่ีสัมพนัธ์กบัลกัษณะงานซ่ึงงานวิชาชีพจ าเป็นท่ี
ตอ้งมีบุคลิกทางกายภาพท่ีดี มีความสง่าในวิชาชีพและบุคลิกท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังาน คือการแสดงออกถึง
การแต่งกายท่ีสุภาพและมีร่างกายแขง็แรงเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในวชิาชีพ 
 การมีอ านาจและแรงขบัในตน เป็นองค์ประกอบท่ีอธิบายถึงความมุ่งมัน่ ตั้ งใจและมีแรงขบัในการ
ท างาน กลา้ตดัสินใจ กลา้เผชิญสถานการณ์การท างานท่ียากล าบากได ้สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบภาวะผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิผลของแทพเพน ดา้นการมีอ านาจและแรงขบัในตนท่ีจะท างาน มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ พยายามท างานให้
บรรลุผลส าเร็จ และทรอท ดา้นความมุ่งมัน่ ตั้งใจจริง ท่ีจะเอาชนะอุปสรรคในการปฏิบติังานและสอดคลอ้งกบั
โกลแมน คือ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในงานเป็นแรงขบัในตนเองท่ีช่วยให้ตนเองมุ่งมัน่และเอาชนะอุปสรรคในการ
ท างานได ้การมีอ านาจและแรงขบัในตนเองเป็นส่วนหน่ึงของการท างานท่ีท าใหเ้กิดผลส าเร็จและความสุขในการ
ท างานได ้
 การสนับสนุนส่งเสริมการพฒันาผูต้าม เป็นองค์ประกอบท่ีอธิบายถึงการส่งเสริมสนับสนุนและการ
พฒันาผูต้าม เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูน้ าควรมี เพราะการพฒันาบุคลากรเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันางานและน าองคก์าร
ไปสู่ผลส าเร็จ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของ Winter (2003) ในด้านการ
สนบัสนุนผูต้ามและพฒันาส่งเสริม ผูต้ามใหมี้ความสามารถในการพฒันางานรวมทั้งพฒันาทีมงาน และทรอท คือ 
สนับสนุนความกา้วหนา้ของผูต้าม การส่งเสริมบุคลากรให้มีการเรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆ ในการท างาน และพฒันา
ตนเอง และโกลแมน คือ การส่งเสริมการท างานเป็นทีม ในการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของบุคคล การสนบัสนุน
ในการท างานเป็นทีม และการส่งบุคลากรไปอบรมวิชาการหรือศึกษาต่อในท่ีเก่ียวขอ้งการท างาน เพ่ือน าความรู้
ความสามารถมาพฒันางาน เพราะการอบรมเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาของบุคลากรท่ีเพ่ิมพูนความรู้ ความ
ช านาญ ส่งเสริมความกา้วหนา้ท าใหบุ้คคลพึงพอใจในงาน และงานมีประสิทธิผล 
 การเป็นผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพ  เป็นองคป์ระกอบท่ีอธิบายถึงผูน้ าท่ีมีความรู้ทกัษะ ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลWinter (2003) ในดา้นความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถในการปฏิบติังาน และแทพเพน คือมีความรู้ในมาตรฐานการท างาน มีความรู้พ้ืนฐานในการวินิจฉัย 
การวางแผน การประเมิน และความช านาญมากข้ึนในการปฏิบติังานซ่ึง พวงรัตน์           บุญญานุรักษ ์ พบวา่การมี
ความรู้ ทักษะและความสามารถทางเทคนิคเป็นท่ีตอ้งการเพื่อการท างานขององค์การ ผูน้ าตอ้งแสดงออกถึง
สมรรถนะในสาขาท่ีตนเช่ียวชาญใหเ้ห็นชดัเจนและน าความรู้ทกัษะความสามารถมาพฒันางานและวชิาชีพตนเอง 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์   จากผลการศึกษาภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

โรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1.ในการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ ผูบ้ริหาร โรงเรียนอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ การมีวสิยัทศัน์  คุณลกัษณะ

ผูน้ าท่ีเป็นแบบอยา่ง การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาคุณภาพ คุณลกัษณะทางวชิาชีพ การมี
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อ านาจและแรงขบัในตน การสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาผูต้าม การเป็นผูเ้ช่ียวชาญในวชิาชีพโดยเฉพาะดา้น
วสิยัทศัน์สูงสุด ดงันั้น ควรพิจารณาพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาใหมี้คุณลกัษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือส่งเสริม
ใหเ้กิดการบริหารงานสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2. ในการวิจยัคร้ังน้ีผูพ้บว่า ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์การท างานมากกว่ามีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล
มากกวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์การท างานนอ้ยกว่า  ดงันั้น ในการพิจารณาคดัเลือกผูบ้ริหาร สถานศึกษาใน
สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ควรพิจารณาจากการมีประสบการณ์ในการท างานเป็นองคป์ระกอบหน่ึง 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรด าเนินการวิจยัเพ่ือศึกษาขอ้มูลเชิงลึก ผูบ้ริหารจากสถานศึกษา ครู ชุมชน ใน

หลากหลายพ้ืนท่ี เพ่ือส่งเสริมภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล รวมทั้งศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิผลเพ่ือคน้หาแนวทางในการส่งเสริมพฒันาผูบ้ริหารใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สงักดัส านกังานเขต พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 และเพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฏีแรงจูงใจ E.R.G. (Existence- 
Relatedness -Growth-theory) ของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1972) 3 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นความตอ้งการในการด ารง
อยู ่ดา้นสัมพนัธภาพและดา้นความเจริญกา้วหนา้  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คือขา้ราชการครูโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 จ านวน  370  คน  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่    
ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา่ 
ขา้ราชการครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแก่น เขต1 มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น 
พบว่า  ดา้นความตอ้งการสัมพนัธภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากบั 3.90  รองลงมา คือ ดา้นความตอ้งการ       
ความเจริญกา้วหน้ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ส่วนดา้นความตอ้งการในการด ารงอยู ่ มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.72 

 
ค าส าคญั : แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
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ABSTRACT 
This study aimed to investigate the job motivation of  teachers of opportunity expansion Schools 

under Khon Kaen primary educational service area office 1. To study suggestions about operation. the job 
motivation of  teachers of opportunity expansion Schools under Khon Kaen primary educational service area 
office 1. Were effective based on the concepts and theories of motivation E.R.G. of  Alderfer (Alderfer, 1972). 
Consists of three demands, existence needs, demand relatedness needs and the demand growth needs. The 
samples that were used in this study were 370 parents who sent the teachers of opportunity expansion schools 
under Khon Kaen primary educational service area office 1 group during the academic year of 2015.The 
questionnaire has been used as a tool to collect information and data was analyzed by using different computer 
programs. Statistics that were used during the data analysis were percentages, means and standard deviation. 

The results have shown that: 
Teachers of opportunity expansion schools under Khon Kaen primary educational service area 

office 1. Motivated by practices and specifically the high level. and considering that each side. Demand 
relatedness needs has the highest average was 3.90 the second is the demand growth needs with an average of 
3.79 and demand side of existence. an average minimum of 3.72. 

 

KEYWORDS: JOB MOTIVATIONS 

 

บทน า 
การท่ีจะให้ขา้ราชการครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพนั้นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ 

ผู ้บริหารทุกฝ่ายท่ี เก่ียวข้องจะต้องท าให้ครูเกิดก าลังใจ เพ่ือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูเหล่าน้ี ท่ี มี
ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความส าคญักบัแรงจูงใจ โดยเฉพาะแรงจูงใจภายในท่ีเกิดข้ึนในความรู้สึกนึกคิด
ของผูป้ฏิบติังานทุกคน   ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถาวรไม่วา่จะเป็นความสนใจความตอ้งการหรือเจตคติลว้นแต่ก่อให้เกิดแรง
บนัดาลใจในการท างานทุกฝ่าย  เพราะนอกจากจะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายส่วนตวัของทุกคนแลว้ยงัจะช่วยใหบ้รรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน(ภารดี  อนันต์นาวี, 2551) ดงันั้น  การสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนกบัสมาชิกในองค์กร  จึง
เป็นทกัษะส าคญัประการหน่ึงท่ีผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งเป็นเคร่ืองดูดความรู้สึกและจิตใจของบุคคลในองคก์ารให้
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์ร ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกัวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และผูท่ี้มีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษา  มูลเหตุจูงใจในการท างานของทฤษฎีแรงจูงใจ  จะท าใหผู้บ้ริหารไดเ้ขา้ใจความตอ้งการ
ของผูร่้วมงาน  สามารถท่ีจะน ามาประยกุตใ์ช ้ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและความส าเร็จของงาน   
 ดังนั้ นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูบ้ ังคับบัญชาจะต้องสร้างแรงจูงใจและขวญัก าลังใจ  ในการ
ปฏิบติังานให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  หรือเพ่ือนร่วมงานในองคก์ารของตนเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานไดเ้ป็นเวลา ตลอดจนตอ้งประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตวัอย่างท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้ังคบับัญชา และเพื่อน
ร่วมงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การท่ีมีผลต่อความส าเร็จของงานท าให้บุคคลากร
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ปฏิบติังานในหน่วยงานดว้ยงามเต็มใจ ทุ่มเท่ก าลงักาย ความคิด อุทิศเวลาให้กบัองค์การ และน าพาองค์การให้
พฒันากา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง  
 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นองค์กรท่ี จัดตั้ งตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน ก ากบัติดตามการบริหารจดัการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจังหวดัขอนแก่น  ให้สามารถจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้เพื่อบริการประชาชนในจังหวดัเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพตรงตาม
เป้าหมาย มุง้เนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศและตรงตามความตอ้งการของประชาชนของจงัหวดั 
 โรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีทั้ งหมด 42 
โรงเรียน ส่วนใหญ่จะอยู่ไกลจากตวัเมือง ท าให้ ประสบปัญหาในเร่ืองของความไม่เพียงพอของขา้ราชการครู 
เน่ืองจากมีการยา้ยของขา้ราชการครูอยูเ่สมอ ท าให้เกิดการขาดแคลนขา้ราชการครู ครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนตอ้งสอน
คละชั้น และมีภาระงานต่างๆมากมายท่ีต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากงานสอน เป็นสาเหตุท าให้เกิดการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมตามโครงการต่างๆ ไม่มีความต่อเน่ือง นกัเรียนไดรั้บความรู้ไม่เต็ม
เท่าท่ีควร ท าใหค้รูผูส้อนรู้สึกทอ้แท ้ ขาดความตั้งใจในการท างานและการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเรียน
การสอนหลีกเล่ียงความรับผิดชอบและปฏิเสธท่ีจะท าการริเร่ิมใดๆ ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างแรงจูใจในการ
ท างานให้กบับุคลากร ซ่ึงหากครูในโรงเรียนมีแรงจูงใจแลว้ก็จะมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจท่ีจะทุ่มเทท างานอย่างเต็ม
ความสามารถเพ่ือให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ
ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

แนวคิดและทฤษฏี 
 แนวคดิเกีย่วกบัแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
 รัชนก  มูลเกตุ(2552) ไดใ้ห้ความหมายของแรงจูงใจว่าหมายถึง การท่ีปัจจยัต่างๆในการปฏิบติังาน 
ค่าจา้ง รายได ้การบงัคบับญัชา การไดรั้บการยกยอ่งยอมรับนบัถือความเหมาะสมในปริมาณงาน ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน และปัจจยัอ่ืนๆไดต้อบสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน และเกิดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน และเม่ือเกิดความพึงพอใจของผูป้ฏิบัติงานแลว้ ก็จะปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีแต่ในทาง
ตรงกนัขา้มหากปัจจยัต่างๆไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว จนท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดทศันคติในทาง
ลบ ก็จะท าใหเ้กิดความไม่พึงพอใจของผูป้ฏิบติังานข้ึน 
 เสนาะ ติเยาว ์(2553) กล่าวว่าแรงจูงใจคือแรงผลกัดนั แรงกระตุน้ท่ีเกิดจากความตอ้งการท่ีจะไดรั้บ
การตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ท่ีองคก์ารจดัให้ ซ่ึงก่อให้เกิดพฤติกรรมในการท างานซ่ึงส่ิงสนองเหล่าน้ีจะประกอบ
ไปดว้ยปัจจยัแห่งความตอ้งการพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ความส าเร็จในการท างานความเจริญเติบโตในการท างาน 
 ทฤษฎีการจูงใจของแอลเดอร์เฟอร์ Alderfer’s existence relatedness growth theor (Alderfer, 1972)  
แอลเดอร์เฟอร์ ไดเ้สนอทฤษฎี ERG โดยอาศัยพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีของมาสโลวแ์ต่ได้มีการสร้างรูปแบบท่ีมี
จุดเด่นท่ีต่างไปจากทฤษฎีของมาสโลวจ์ากการวิจัยของ แอลเดอร์เฟอร์ เห็นว่าความตอ้งการของมนุษยจ์าการ
ศึกษาวจิยัเชิงประจกัษ ์แอลเดอร์เฟอร์ไดแ้บ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 3 ประเภทซ่ึงจะใชส้ะดวกและตรง
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กบัความเป็นจริงมากกว่าความตอ้งการของมนุษยท์ั้ ง 3 ประเภทจะประกอบดว้ย E หรือความตอ้งการในการ   
ด ารงอยู่ (Existence) R หรือความต้องการสัมพันธ์ (Relatedness) และ G หรือความต้องการเจริญก้าวหน้า
(Growth) 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขา้ราชการครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 2.  เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

วธีิด าเนินการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 370 คน จากประชากร

ทั้ งหมด 701 คน  โดยการค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ก าหนดขอบเขตความ
คลาดเคล่ือน 0.05 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับวจิยั ไดแ้ก่ 
 1.แบบสอบถามท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลจากขา้ราชการครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ านวน 370 ฉบบัแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชแ้บบสอบถาม ชนิด
ส ารวจรายการ (Check List) จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) เพศ  2) ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 3) ขนาดโรงเรียน 
  ตอนที่ 2   แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชครู โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ใน 3 ดา้น  ไดแ้ก่ 1) ความ
ตอ้งการในการด ารงอยู ่2) ดา้นความตอ้งการสมัพนัธภาพ  3) ดา้นความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ 
 การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  มีขั้นตอนด าเนินงานดงัน้ี 

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครู 

 

1. ความตอ้งการในการด ารงอยู ่
 

2. ดา้นความตอ้งการสมัพนัธภาพ 
 

3. ดา้นความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ 
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 1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีแรงจูงใจ E.R.G. (Existence-Relatedness-Growth  Theory) 
 (Alderfer, 1972)และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากเอกสาร  ต าราและงานวิจัยทั้ งในและ
ต่างประเทศ 
 2. สร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัและสร้างเคร่ืองมือตามกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานทั้ง 3 ดา้น โดยขอค าแนะน าเบ้ืองตน้จากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 3. น าเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความชดัเจนของค าถามและส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงแกไ้ข จ านวน 35 ขอ้  
 4. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยผูว้ิจยัน าร่าง แบบสอบถาม ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ
คุณภาพความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) 
 5. น าแบบสอบถามมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ถูกตอ้งและ
เหมาะสม 
 6. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขและมีความสมบูรณ์ไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
    การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive  Statistics) เพ่ือพรรณาคุณลกัษณะทั่วไปของ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ใน 3 ดา้น  ไดแ้ก่ 1) ความตอ้งการในการด ารงอยู ่2) ดา้นความตอ้งการสมัพนัธภาพ  
3) ดา้นความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้โดยวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติพ้ืนฐานดงัน้ี  ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย  
(Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

สรุปผลการวจัิย 

ตอนที ่1 การวเิคราะห์สถานภาพส่วนตวัและขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
สถานภาพส่วนตวัและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือครูผูส้อน

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1ตวัอย่าง 
จ านวน 370 คน การวเิคราะห์พิจารณาตาม ตามเพศ   ประสบการณ์ท างาน และขนาดของโรงเรียน  วเิคราะห์โดย
ใชค้่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ดงัรายระเอียดตามตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่1 ค่าจ านวนความถ่ี ค่าร้อยละ แสดงสถานภาพส่วนตวัและขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย  92 24.86 
หญิง 278 75.13 
รวม 370 100.00 

ประสบการณ์ท างาน   
นอ้ยกวา่ 5 ปี   103  27.84 
5 – 10 ปี  210  56.76 
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มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป   57  15.40 
รวม   370 100.00 

ขนาดของโรงเรียน     
ขนาดเลก็   57  15.41  
ขนาดกลาง                                                                                227  61.35 
ขนาดใหญ่พิเศษ   86  23.24 
รวม   370 100.00 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามโดยรวม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อย

ละ 75.13เพศชาย จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 24.86 มีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 103คน 
คิดเป็นร้อยละ  27.84 อยูร่ะหวา่ง 5-10ปี จ านวน210 คนคิดเป็นร้อยละ 56.76 มากกวา่ 10ปีข้ึนไป จ านวน 57 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.40และอยูโ่รงเรียนขนาดเลก็จ านวน 57 คนคิดเป็นร้อยละ 15.41 โรงเรียนขนาดกลางจ านวน 227 
คน คิดเป็นร้อยละ  61.35โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 23.24 
 

ตอนที่ 2 วเิคราะห์ขอ้มูลศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยรวมและรายดา้น 
 

ตารางที ่2  คะแนนเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   โดยรวมในแต่ละดา้น 
แรงจูงใจในการปฏิบตังิานของข้าราชการครูโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 

n = 370 ระดบั 

X  SD 

  1. ความตอ้งการในการด ารงอยู ่ 3.72 0.61 มาก 
  2. ดา้นความตอ้งการสมัพนัธภาพ 3.90 0.58 มาก 
  3. ดา้นความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ 3.79 0.69 มาก 

รวม 3.80 0.63 มาก 
 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.63  และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นความตอ้งการสัมพนัธภาพมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากบั 3.90  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.58 รองลงมา คือดา้นความตอ้งการความ
เจริญกา้วหน้ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.69 ส่วนดา้นความตอ้งการในการด ารงอยู ่ 
มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.61 
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ตารางที่ 3  คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 “ความตอ้งการในการด ารง
อยู”่เรียงจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต ่าสุด 

ความต้องการในการด ารงอยู่ n = 370 ระดบั 

X  S.D. 
1.  ไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการตามสิทธิ 4.65 0.42 มากท่ีสุด 
2.  มีความรู้สึกวา่มีความมัน่คงในการประกอบวชิาชีพครู 4.56 0.42 มากท่ีสุด 
3.  ไดรั้บหลกัประกนัดา้นความมัน่คงคุม้ครองชีวติและ 
     ทรัพยสิ์นใหป้ลอดภยัต่อการด ารงชีวติ 3.88 0.63 มาก 
4. ไดรั้บการอนุญาตใหล้าหยดุงานเม่ือจ าเป็นและเจบ็ป่วย 3.85 0.68 มาก 
5. ดรั้บความยติุธรรมในการพิจารณาตดัสินเร่ืองต่างๆจากผูบ้งัคบับญัชา 3.82 0.65 มาก 
6. ไดรั้บการเปิดโอกาสจากผูบ้งัคบับญัชาแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี 3.78 0.74 มาก 
7.  ไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังานโดยมีหลกัเกณฑท่ี์ แน่นอน 3.66 0.53 มาก 
8. มีส่วนร่วมรับรู้นโยบายในการบริหารงานของโรงเรียน 3.65 0.63 มาก 
9.  ไดรั้บเงินเดือนเพียงพอต่อการด ารงชีพในปัจจุบนั 3.63 0.84 มาก 
10. ไดรั้บค าชมเชยในการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา 3.57 0.59 มาก 
11.ไดรั้บมอบหมายงานและหนา้ท่ีรับผดิชอบตามความรู้ความสามารถ 3.41 0.38 ปานกลาง 
12. ไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบในการเล่ือนขั้น 
      เงินเดือนอยา่งยติุธรรม 3.39 0.65 ปานกลาง 
13.  มีอิสระในการปฏิบติังาน 3.36 0.36 ปานกลาง 
14.  ไดรั้บความสะดวกในการจดัหาอุปกรณ์/เคร่ืองมือให ้
     อยา่งเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 3.33 1.20 ปานกลาง 
15.  ไดรั้บความสะดวกสบายดา้นท่ีพกัอาศยั 3.27 0.42 ปานกลาง 

รวม 3.72 0.61 มาก 
 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ความตอ้งการในการด าเนินชีวิต โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.61 และเม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้พบว่า มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน  ไดแ้ก่  ไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการตามสิทธิ, มีความรู้สึกวา่มีความมัน่คงในการ
ประกอบวชิาชีพครู, อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และไดรั้บความสะดวกสบายดา้นท่ีพกัอาศยั ,ไดรั้บมอบหมายงานและ
หน้าท่ีรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ, มีอิสระในการปฏิบติังาน, ไดรั้บความสะดวกในการจดัหาอุปกรณ์/
เคร่ืองมือให้อยา่งเพียงพอต่อการปฏิบติังาน,  ไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบในการเล่ือนขั้นเงินเดือนอยา่ง
ยติุธรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง  ส าหรับขอ้อ่ืนๆท่ีเหลือมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที่ 4  คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 “ด้านความต้องการ
สมัพนัธภาพ”เรียงจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต ่าสุด 

ด้านความต้องการสัมพนัธภาพ n = 370 ระดบั 

X  SD 
1.  ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 4.53 0.35 มากท่ีสุด 
2.  มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน 3.92 0.57 มาก 
3. มีความรู้สึกสบายใจในการปฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน 3.92 0.63 มาก 
4.  มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน 3.91 0.59 มาก 
5.  ไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมงานในการปฏิบติังานใหส้ าเร็จ 3.89 0.62 มาก 
6.  มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชา 3.85 0.60 มาก 
7.  ไดรั้บการยอมรับในความรู้ความสามารถจากเพ่ือนร่วมงาน 3.83 0.66 มาก 
8.  ไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน 3.78 0.60 มาก 
9.  ไดรั้บการยอมรับในความรู้ความสามารถจากผูบ้งัคบับญัชา 3.73 0.67 มาก 
10.  ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นกนัเองจากผูบ้งัคบับญัชา 3.68 0.51 มาก 

รวม 3.90 0.58 มาก 
 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ดา้นความตอ้งการสัมพนัธภาพ โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.58 และเม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้พบว่า มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน  ไดแ้ก่ ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  อยู่ในระดบั  มากท่ีสุดค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.35  ส าหรับขอ้อ่ืนๆท่ีเหลือมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดบัมาก 

 
ตารางที ่5  คะแนนเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 “ดา้นความตอ้งการความ
เจริญกา้วหนา้”เรียงจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต ่าสุด 

ด้านความต้องการความเจริญก้าวหน้า n = 370 ระดบั 

X  SD 
1.  ไดรั้บการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะ 
     ความรู้ทางวชิาการ 3.96 0.66 มาก 
2.ไดเ้ป็นตวัแทนของโรงเรียนในการเขา้ร่วมประชุม   
      สมัมนากบัโรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืน 3.92 0. 72 มาก 
3.ไดรั้บการส่งเสริมใหศึ้กษาต่อเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ 3.92 0. 62 มาก 
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4. มีอิสระในการพิจารณาแกปั้ญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ี 3.89 0.63 มาก 
5.  ไดรั้บการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งหรือระดบัใหสู้งข้ึนตาม 
     ผลงานและความสามารถ 3.89 0.63 มาก 
6.  ไดรั้บการส่งเสริมจากโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการ 
      อ่ืนๆในโอกาสต่างๆ 3.88 0.70 มาก 
7.  ไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้ริหารใหป้ฏิบติังานท่ีส าคญั 3.77 0.64 มาก 
8.  ไดรั้บการยกยอ่งจากผูบ้งัคบับญัชาเม่ือมีผลการปฏิบติังานดีเด่น 3.71 0.67 มาก 
9.  ไดป้ฏิบติังานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถ 3.66 0.77 มาก 
10.ไดป้ฏิบติังานดา้นการเรียนการสอนท่ีมีปริมาณงานท่ี เหมาะสม 3.35 0.81 ปานกลาง 

รวม 3.79 0.69 มาก 
 
 จากตารางท่ี 5 พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ดา้นความตอ้งการ ความเจริญกา้วหนา้ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.69 และเม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้พบวา่ มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน  ไดแ้ก่ ไดป้ฏิบติังานดา้นการเรียนการสอนท่ีมีปริมาณงานท่ีเหมาะสม  อยูใ่นระดบั  
ปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.81 ส าหรับขอ้อ่ืนๆท่ีเหลือมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก  
 

อภิปรายผล  
 จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขา้ราชการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 พบประเด็นส าคัญท่ีสามารถน ามาอภิปรายผล  
ดงัต่อไปน้ี 
  1. แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่  ดา้นความตอ้งการสัมพนัธภาพมีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.90 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.58 รองลงมา คือ ดา้นความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.69 ส่วนความตอ้งการในการด ารงอยู ่มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.61 ทั้งน้ีเพราะวา่อาชีพการรับราชการครูในปัจจุบนัน้ีมีความมัน่คงสูง โดยจะเห็นไดจ้ากการปรับฐาน
เงินเดือน การท าผลงานทางวชิาการ เพ่ือขอมีวิทยฐานะ ท าให้ครูเพ่ิมความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการ
สอน มีการพฒันารูปแบบการสอนในรูปแบบต่างๆ จึงส่งผลให้ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก  
ดงัท่ี สมพร สุทศันีย ์( 2542) กล่าววา่ การจูงใจเป็นการกระตุน้ให้บุคคลมีความกระตือรือร้นหรือแรงจูงใจในการ
แสดงพฤติกรรมต่างๆ ทั้งท่ีพฤติกรรมทางสงัคมและพฤติกรรมการท างาน  
  1.1 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ความตอ้งการในการด ารงอยู ่อยูใ่นระดบัมาก และเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
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จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการตามสิทธิ มีความรู้สึกวา่มีความมัน่คงใน
การประกอบวิชาชีพครู  และไดรั้บหลกัประกนัดา้นความมัน่คงคุม้ครองชีวิตและทรัพยสิ์นให้ปลอดภยัต่อการ
ด ารงชีวิต   ทั้งน้ีเพราะวา่การรับราชการครูมีสวสัดิการครบครันสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได ้มีความมัน่คงใน
อาชีพ ซ่ึงไม่วา่เศรษฐกิจจะเป็นอยา่งไร หน่วยงานราชการไม่เคยมีการไล่ออก งานราชการมีเงินเดือนใหทุ้กๆเดือน 
ใหใ้ชห้ลงัเกษียณซ่ึงถือวา่ไดรั้บหลกัประกนัดา้นความมัน่คงคุม้ครองชีวติ 

  1.2 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด้านความตอ้งการสัมพนัธภาพ อยู่ในระดับมาก และเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน,มีความรู้สึกสบายใจในการ
ปฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน และ มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน  ทั้งน้ีเพราะวา่สัมพนัธภาพองครูน าไปสู่
การไวว้างใจ  เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร  จึงท าให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความต้องการ
สัมพันธภาพ อยู่ในระดับมาก ดังท่ี กมลวรรณ มหาชัย (2555) กล่าวว่าการมี สัมพนัธภาพท่ีดีนั้ น จะช่วยให้
ความสมัพนัธ์ของเรามัน่คงถาวรและยัง่ยนืคนทุกคนต่างก็มีความตอ้งการต่างๆท่ีคลา้ยๆกนั นัน่ก็คือความตอ้งการ
ท่ีจะให้มีคนเขา้ใจ และเห็นอกเห็นใจ ตอ้งการความรักจากคนรอบขา้งและคนอ่ืนท่ีผ่านเชา้มาในชีวิต และบุคคล
เหล่าน้ีมกัจะเป็นครูท่ีดีส าหรับเรา เม่ือคนในองคก์รมีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ความสามคัคีก็เกิดข้ึนการท างานก็จะ
ประสบความส าเร็จ 

  1.3 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด้านความต้องการความเจริญก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก และ
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ไดรั้บการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะ
ความรู้ทางวชิาการ,ไดเ้ป็นตวัแทนของโรงเรียนในการเขา้ร่วมประชุม สมัมนากบัโรงเรียนหรือหน่อยงานอ่ืน และ
ไดรั้บการส่งเสริมใหศึ้กษาต่อเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ ทั้งน้ีเพราะวา่การไดรั้บการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะความรู้ทางวิชาการ เป็นการพฒันาตนเองอยูเ่สมอและไดรั้บการส่งเสริมให้ศึกษาต่อเพ่ือ
เพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ การไดรั้บการสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้เป็นการไม่ปิดกั้นความคิด
และความเจริญก้าวหน้า เพราะทรัพยากรบุคคลนับเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดของโรงเรียน เน่ืองจาก
บุคลากรจะเป็นผูผ้ลกัดนัใหภ้ารกิจต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 1. ความต้องการในการด ารงอยู่ คือ ควรได้รับความสะดวกสบายด้านท่ีพกัอาศัยซ่ึงจะเห็นได้ว่า
บา้นพกัครูแต่ละท่ีมีสภาพทรุดโทรมไม่สามารถพกัอาศยัอยูไ่ด ้ครูจึงตอ้งเช่าบา้นอยู ่หรือไม่ก็ตอ้งยอมเดินทางไป
กลบัดว้ยระยะทางท่ีไกล ควรไดรั้บความสะดวกในการจดัหาอุปกรณ์/เคร่ืองมือใหอ้ยา่งเพียงพอต่อการปฏิบติังาน
เพ่ือประโยชน์ของนักเรียนท่ีจะไดเ้รียนรู้อย่างเต็มท่ีครูก็จะไดท้ างานดว้ยทรัพยากรท่ีเพียงพอโดยไม่ตอ้งกงัวล 
และมีอิสระในการปฏิบติังาน 
 2. ดา้นความตอ้งการสัมพนัธภาพ คือ ควรเสริมสร้างให้ครูมีความรู้สึกสบายใจในการปฏิบติังานกบั
เพ่ือนร่วมงาน ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นกนัเองจากผูบ้งัคบับญัชา และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชา 
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 3.  ดา้นความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ คือ ควรไดป้ฏิบติังานดา้นการเรียนการสอนท่ีมีปริมาณงานท่ี
เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกนั ไดป้ฏิบติังานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถ และไดรั้บการยกยอ่งจากผูบ้งัคบับญัชา
เม่ือมีผลการปฏิบติังานดีเด่น  
 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรน าปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของครู มาเป็นขอบข่ายในการศึกษาแรงจูงใจในการ
ท างานของครู 

2. ควรน าปัจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเช่น ปัจจัยด้านลกัษณะของโรงเรียน จ านวนบุคลากรในโรงเรียน 
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมต่าง มาท าการวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีดี
ของครู 

3. ควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาใน

เครือสังฆมณฑลอุดรธานี  2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆ
มณฑลอุดรธานีจ าแนกตาม เพศ  อายุ และประสบการณ์การท างาน  ประชากรของการศึกษา คือ ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหาร บุคลากรครู ของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี จ านวน 12 โรงเรียน จ านวน 248 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.83  การวเิคราะห์
ทางสถิติและน าเสนอดว้ยค่าความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยใช ้ 
t-test (Independent Samples) และความแปรปรวนทางเดียว  F-test  (One-way ANOVA)  
 ผลการศึกษา พบวา่ การบริหารงานงบประมาณ ทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัท าหลกัฐานการเงินและ
การบญัชี ดา้นการรับเงิน ดา้นการจ่ายเงิน ดา้นการเก็บรักษาเงิน ดา้นการควบคุมและการตรวจสอบ และ ดา้นการ
ประเมินผลการใชจ่้ายตามแผนการใชจ่้ายเงิน ปัจจยัรวมรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่  ดา้นการ
ประเมินผลการใชจ่้ายตามแผนการใชจ่้ายเงิน  ส่วนค่าเฉล่ียต ่าสุด  ดา้นการควบคุมและการตรวจสอบ โดยส่วน
ใหญ่   มีความคิดเห็นว่า การจัดท าหลกัฐานการเงินและการบญัชี ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ เอกสารการเบิก
จ่ายเงินมีความถูกตอ้งง่ายต่อการเบิกจ่าย  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด  คือ การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณได้
ถูกตอ้งและทนัตามระยะเวลาก าหนด ส่วน การควบคุมและการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ียสูงสุด มีความคิดเห็นวา่ การ
รายงานการใชใ้บเสร็จเม่ือส้ินปีงบประมาณ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือทุกส้ินเดือนมีการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของการเบิกจ่ายเงินผลการเปรียบเทียบ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 219 คน คิดเป็น
ร้อยละ  92.40  เพศชาย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60  มีอายอุยูร่ะหวา่ง 26 – 35 ปี มากท่ีสุดจ านวน 159 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.10 รองลงมามีอายเุฉล่ียระหวา่ง 36 ปีข้ึนไป จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80ส่วนอายเุฉล่ียท่ี
นอ้ยท่ีสุดอยูร่ะหวา่ง  25 ปี  จ านวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 10.10   ดา้นประสบการณ์การท างาน มีประสบการณ์การ
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ท างานสูงสุดตั้งแต่ 6 - 10 ปีข้ึนไป จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 รองลงมามีประสบการณ์การท างาน
ระหว่าง 11 ปีข้ึนไป จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ล าดบัสุดทา้ยมีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า5 ปี 
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 21.10   ดา้นการศึกษา มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 219 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.40 รองลงมาเป็นระดบัปริญญาโท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60  ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีการ
งาน ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรครู จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 82.70  รองลงมาเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 41 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.30 
 
ค าส าคญั :  ปัญหาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี 
 

ABSTRACT 
 The propose of this research was1.to compare the budget operation holy redeemer schools under the 
diocese of UdonThani . 2. to compare the budget operation holy redeemer schools under the diocese of UdonThani 
that classified by gender , age and work experiences. The population of the study is 248 people which are top 
adminstratorsand twelve holy redeemer school teachers under the diocese of UdonThani.Tool that we used is 
questionnaires which its reliability is 0.83 .  Data was analyzed by readymade program in term of statistic and 
show its percentage of frequency , mean ( X ) and standard variation (S.D.) . The hypothesis was tested by t-test 
(Independent Sampled) and single-way variance (F-test (one-way Anova). 
 The result found that six sides of budget management are preparation finance evidenceand accounting 
, receiving money , paying money ,saving money , control and checking and evaluation the result of expense  
according to money spending plan. The total side factor is much , there is maximum mean  which is evaluation 
the result of expense according to money spending plan. There is minimum mean which is control and checking. 
Main opinion from the questionnaire is preparation finance evidence and accounting said that the number which 
has maximum mean is disbursement document is easy to disburse and the number which has minimum mean is 
preparation to set up a budget correctly meet the due  but control and checking has maximum mean said that 
reporting of using receipts at the end of fiscal year and the number which has minimum mean is checking the 
correction of disbursement at the end of each month.The results of comparison ,Main gender of people who 
answered the questionnaires are 219 women and its percentage is 92.40. There are 18 men that its percentage is 
7.60. There are 159 people is the most that is percentage is 67.10 and their age is between 26-35 years old. 
Subordinate, there is 54 people that its percentage 
is 22.80 and their mean age is over 36 years old. The minimum mean of their age is between 25 years old and the 
total are 24 people that its percentage is 10.10. Work experience side ,there is maximum work experience over 6-
10 years and total is 123 people. Subordinate, there are 64 people that its percentage is 27.00 and their work 
experience is between over 11 years. The last ,there are 50 people that its percentage is 21.10 and their work 
experience is less than 5 years. Education side,there are 219 people that its percentage is 92.40 and their education 
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is bachelor’s degree. Subordinate, there are 18 people that its percentage is 7.60 and their education is master’s 
degree. Work position side, there are 196 people that its percentage is 82.70 
and their work position is teacher. Subordinate , there are 41 people that its percentage is 17.30 and their work 
position is top adminstrator. 
 
KEY WORD : Problem for budget operation of the holy redeemer school under the diocese of UdonThani 
 

บทน า 
การศึกษาในยุคปัจจุบนัเป็นยุคของการส่ือสารอนัทันสมยั ยุคของการปฏิรูปการเรียนรู้ ยุคของการ

ปรับปรุง  เพ่ือให้เกิดผลกับผูเ้รียนมากท่ีสุด อนัจะน าไปสู่การพฒันาของประเทศชาติต่อไป การศึกษาในยุค
ปัจจุบนัจึงมีการกระจายอ านาจการจดัการ การตดัสินใจในการด าเนินการต่างๆเพ่ือใหท้นัท่วงทีกบัเหตุการณ์ต่างๆ
ท่ีจะเกิดข้ึน  ดงัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2553 หมวด 5 มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้ง
ดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทัว่ไป   ไปยงัคณะกรรมการและส านกังานการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรมเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
การศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ในบทท่ี 5 วา่ใหมี้การวางแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาอยา่ง
เป็นระบบตั้งแต่การพฒันาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการ โดยก าหนดประเด็นส าคญัของระบบการศึกษา ส่ีประเด็นหลกั ซ่ึงหน่ึงในส่ีประเด็นดงักล่าวคือ 
พฒันาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา พฒันาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพโดยวางมาตรการหลกั ดงัน้ี 1) ปรับปรุงการบริหารจดัการการเงินและ
งบประมาณ โดยเน้นอุปสงค์หรือผูเ้รียนเป็นส าคญั 2) จดัสรรงบประมาณโดยค านึงถึงความตอ้งการและความ
จ าเป็นท่ีแตกต่างแต่ละพ้ืนท่ีกลุ่ม โดยแยกงบประมาณเพ่ือพฒันาคุณภาพ และส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

จากท่ีกล่าวขา้งตน้ สภาพปัจจุบนัการด าเนินงานการเงินการบญัชีโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆ
มณฑลอุดรธานี มีสาเหตุมาจากเจา้หนา้ท่ีขาดความรู้ความช านาญ ไม่มีประสบการณ์ดา้นน้ีโดยตรง  มีการใชจ่้าย
และอนุมติัเงินเกินอ านาจ การก าหนดตวัช้ีวดัของแผนงานหรือโครงการไม่ชดัเจน การตรวจสอบไม่ไดด้ าเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง เจา้หนา้ท่ีมีภาระงานมาก ท าใหง้านผิดพลาดบ่อย และเกิดความล่าชา้ (ผาณิต ฮานาฟี.2555) บุคลากร
ท่ีปฏิบติังานการเงินโรงเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งไม่ไดท้ าการศึกษา หรือมีวุฒิทางการเงินและบญัชีโดยตรง ไม่เคย
ไดรั้บการอบรมสัมมนาทางดา้นการเงิน และบญัชีมาก่อน ท าให้ขาดความเขา้ใจนอกจากน้ียงัมีภาระงานสอนท่ี
ตอ้งรับผิดชอบเช่นเดียวกบัครูท่านอ่ืน ๆ เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน ขาดผูค้อยใหค้  าปรึกษา มีการปฏิบติังาน
ตามรูปแบบเดิมๆ ท่ีเคยปฏิบติัมา ท าใหร้ะบบงานการเงินและบญัชีไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
 ท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจในการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการพฒันาการบริหารงานงบประมาณ
เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึงสภาพปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารงานงบประมาณจากการด าเนินงานการบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์
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ส าหรับ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการบริหารงานงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ และ ครูผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี สามารถปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาระดบัปัญหาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี

จ าแนกตาม เพศ  อาย ุและประสบการณ์การท างาน 
 

กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
ตวัแปรอสิระ       ตวัแปรตาม 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่1กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวความคิดในการวจิยั 
 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ บุคลากรด้านการบริหารงบประมาณงบประมาณของ

โรงเรียนประกอบด้วย ผูบ้ริหาร บุคลากรครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี จ านวน 12 
โรงเรียน ประชากรจ านวน 706 คน เม่ือก าหนดเป็นกลุ่มตวัอย่างตามตาราง เครซ่ีและมอร์แกน (Krejcieและ 
Morgan 1975) โดยวธีิสุ่มอยา่งง่าย  (Simple random  sampling )จนไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ จ านวน 248 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางพฒันาโรงเรียน

มหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี แบ่งเป็น 2ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  

การบริหารงบประมาณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑล
อุดรธานี ประกอบดว้ย 6 ดา้น คือ 
1. ดา้นการจดัท าหลกัฐานการเงินและการบญัชี 
2. ดา้นการรับเงิน 
3. ดา้นการจ่ายเงิน 
4. ดา้นการเก็บรักษาเงิน 
5. ดา้นการควบคุมและการตรวจสอบ 
6. ดา้นการประเมินผลการใชจ่้ายตามแผนการ 
ใชจ่้ายเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สถานภาพ 
1.1 เพศชาย 
1.2 เพศหญิง 
2. อาย ุ
     2.1 นอ้ยกวา่ 25 ปี  
2.2 26- 35 ปี   
2.3 36 ปีข้ึนไป 
3. ประสบการณ์การท างาน 
     3.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี  
3.2 6-10 ปี   
3.3 11ปีข้ึนไป 
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 ตอนท่ี 2 ระดบัการปฏิบติัการการบริหารงบประมาณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี 
มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
ตามเกณฑก์ารวดัของลิเคอร์ท (Likert)   
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอนโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
1. ขอหนงัสือแนะน าตวัจากทางมหาวิทยาลยัศรีปทุมเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลเพ่ือการ

วจิยัโดยการจดัท าหนงัสือประสานงานไปยงัโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูล 
2. เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง โดยน าแบบสอบถามท่ีได้คืนมาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ แลว้น ามาจ าแนกตามตวัแปรตน้ คือสถานภาพผูต้อบแบบสอบถามจากแบบสอบถาม ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหาร บุคลากรครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานีจ านวน 248 ฉบบัไดรั้บแบบสอบถาม
สมบูรณ์กลบัคืนจ านวน 237 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 95.56 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ

แบบสอบถามท าการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าสถิติร้อยละ(Percentage) และตอนท่ี 2 การ
วเิคราะห์เพื่อตอบค าถามการวจิยั ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท าการวเิคราะห์ โดย
หาค่าเฉล่ีย X  และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 

การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 1. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

วิเคราะห์ตอนท่ี 1 ใช้ความถ่ีและร้อยละ วิเคราะห์ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพฒันาการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน แบบมาตรวดัของลิเคิร์ท  (Likert’s Rating Scale)  โดยก าหนดความคิดเห็น
เป็น 5 ระดบั จากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุดโดยวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย X    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการ
ทดสอบค่าที(t – test)แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

2.สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
     2.1. ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบั

นิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of correlation , บุญชม  ศรีสะอาด, 2556)มีค่า 0.95 
     2.2. ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา(Alpha coefficient)  ตามวธีิ

ของครอนบาค  (Cronbach, บุญชม ศรีสะอาด, 2556)มีค่า 0.83 
สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 
1. ค่าร้อยละ (Percentage)2.ค่าเฉล่ีย (Mean)3.ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

395 

1. เปรียบเทียบการปฏิบติัปัญหาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑล
อุดรธานี ระหวา่ง เพศ โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t – test แบบ Independent samples) 

2. เปรียบเทียบการปฏิบติัปัญหาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑล
อุดรธานี ระหว่าง  อายุ  ประสบการณ์การท างาน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 
ANOVA) โดยใชก้ารทดสอบค่าเอฟF-test เม่ือพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จะท า
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของ  Scheffé 
 

ผลการวจัิย 
การอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจยัในคร้ังน้ี จากการศึกษาเร่ือง “ปัญหาและแนวทางพฒันาการบริหารงานงบประมาณ

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี”  ผูว้จิยัไดน้ าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม สามารถ
น ามาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 219 คน เพศชาย จ านวน 18 คน มีอายอุยูร่ะหวา่ง 26 
– 35 ปี มากท่ีสุดจ านวน 159 คน รองลงมามีอายเุฉล่ียระหวา่ง 36 ปีข้ึนไป จ านวน 54 คน ส่วนอายเุฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุด
อยูร่ะหวา่ง  25 ปี  จ านวน 24 คน ดา้นประสบการณ์การท างาน มีประสบการณ์การท างานสูงสุดตั้งแต่ 6 - 10 ปีข้ึน
ไป จ านวน 123 คน รองลงมามีประสบการณ์การท างานระหว่าง 11 ปีข้ึนไป จ านวน 64 คน ล าดับสุดท้ายมี
ประสบการณ์การท างานนอ้ยกวา่5 ปี จ านวน 50 คน ดา้นการศึกษา มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 
จ านวน 219 คน รองลงมาเป็นระดบัปริญญาโท จ านวน 18 คน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ส่วนใหญ่เป็นบุคลากร
ครู จ านวน 196 คน รองลงมาเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 41 คน  

ผลการวิจยัในคร้ังน้ีไดท้ราบถึงปัญหาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆ
มณฑลอุดรธานี ตามรายดา้นทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัท าหลกัฐานการเงินและการบญัชีดา้นการรับเงินดา้นการ
จ่ายเงินดา้นการเก็บรักษาเงินดา้นการควบคุมและการตรวจสอบดา้นการประเมินผลการใชจ่้ายตามแผนการใชจ่้าย
น ามาอภิปรายผล โดยจ าแนกเป็นรายดา้นและการเปรียบเทียบจ าแนกตาม เพศ อาย ุประสบการณ์การท างาน ได้
ดงัน้ี 

1. ดา้นการจดัท าหลกัฐานการเงินและการบญัชี 
ผลการวิจยัพบว่า มีปัญหาในการจดัท าค าขอตั้งงบประมาณและไม่ทนัตามระยะเวลาก าหนด  อยู่ใน

ระดับมาก สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สรตถ รักจันทร์ (2550) ได้ศึกษาการพฒันาระบบงานการเงินการบญัชี 
โรงเรียนบา้นเหล่าบา้นถ่อน อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร ตามกรอบการศึกษา 6 ดา้น คือ การรับเงิน การ
จ่ายเงิน การจดัท าหลกัฐานการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การควบคุมและการ ตรวจสอบ และดา้นการประเมินผล
การใชจ่้ายเงินตามแผน/โครงการผลการศึกษาพบว่า ก่อนการพฒันา เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานการเงินขาดความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าหลกัฐานต่าง ๆ ไม่เป็นปัจจุบนั หลงัไดรั้บการพฒันา พบวา่ เจา้หนา้ท่ีการเงินการบญัชีมี
ความรู้ความเขา้ใจ การจดัท ารายงานการเงินชดัเจนข้ึน เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน
มหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี ด้านการจัดท าหลกัฐานการเงินและการบญัชี จ าแนกตามเพศ อายุ  
พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง อาจเป็นเพราะการจดัการท าหลกัฐานการเงินบญัชี ของอาย ุเพศชายและเพศหญิงมีระดบั
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ปฏิบติัการเหมือนกนัมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัฐานการเงิน ผลเปรียบเทียบประสบการณ์การท างาน 
พบวา่ผลการทดสอบความแตกต่างจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ซ่ึงพบวา่ประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี กบั
ประสบการณ์การท างานนอ้ยกว่า 5 ปี และ 11 ปีข้ึนไป แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะ
สามารถใชค้วามรู้ดา้นประสบการณ์การท างานเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองในการศึกษาเอกสารต่างๆ 

2. ดา้นการรับเงิน 
ผลการวิจยัพบว่า มีปัญหาในการจดัท าใบสรุปยอดรายรับประจ าวนัเป็นไม่เป็นปัจจุบนั เจา้หนา้ท่ีขาด

ความช านาญ อยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทร์ษาชยัวฒันธีรากร(2551)ท าการศึกษาปัญหาและ
แนวทางแกไ้ขปัญหาการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน: กรณีศึกษา โรงเรียนพานทองสภาชนูปถมัภ ์
พบวา่ บุคลากรไม่มีความรู้ความเขา้ใจ ขาดความช านาญโดยเฉพาะ ดา้นการรับเงิน สอดคลอ้งกบัการตรวจสอบ
พบวา่ ไม่ไดจ้ดัท ารายงานเงินสดคงเหลือประจ าวนั บนัทึกบญัชีไม่ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั(ส านกังานตรวจสอบ
ภายใน,2554) ซ่ึงช้ีให้เห็นว่า บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ จึงควรจดัให้บุคลากรอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และเพ่ิมทกัษะการปฏิบติังานให้มีความช านาญยิ่งข้ึน (ส านกัการศึกษา,2551) เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการ
บริหารงานงบประมาณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี ดา้นการรับเงิน จ าแนกตามเพศ พบวา่ 
ไม่มีความแตกต่าง อาจเป็นเพราะ เพศชายและเพศหญิง ซ่ึงเพศไม่ใช่ปัจจัยส าคญั ในการปฏิบัติการรับเงิน 
ผลเปรียบเทียบอาย ุผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดา้นการรับเงิน ซ่ึงพบวา่อาย ุนอ้ยกวา่ 25 ปี กบั อายุ 
26-35 ปี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และ ผลเปรียบเทียบผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดา้น
การรับเงิน ซ่ึงพบวา่ประสบการณ์การท างาน นอ้ยกวา่ 6-10 ปี กบั ประสบการณ์การท างาน  11 ปีข้ึนไป แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะสามารถใช้ความรู้ด้านประสบการณ์การท างานเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเองในการศึกษาเอกสารต่างๆ 

3. ดา้นการจ่ายเงิน  
ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรไม่เขา้ใจระบบงานงบประมาณ ในเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบ

การเบิกจ่ายเงิน  บุคลากรไม่ไดรั้บการพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานมาเป็นเวลานาน สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
สรตถ รักจนัทร์ (2550 ) ไดศึ้กษาการพฒันาระบบงานการเงินการบญัชี โรงเรียนบา้นเหล่าบา้นถ่อน อ าเภอเจริญ
ศิลป์ จงัหวดัสกลนครพบว่าการพฒันาระบบงานการเงินและบญัชี โดยใชก้ารประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม และการนิเทศภายใน ท าให้เจา้หนา้ท่ีการเงินการบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจการเบิกจ่ายเงิน ชดัเจนข้ึน เป็น
ปัจจุบนัเจา้หนา้ท่ีมีความมัน่ใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีมากข้ึนกวา่เดิม เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานงบประมาณ
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี ดา้นการจ่ายเงิน จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์การท างาน 
พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง อาจเป็นเพราะ ไม่ใช่ปัจจยัส าคญั ในการปฏิบติัการจ่ายเงิน ผลเปรียบเทียบอาย ุผลการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดา้นการจ่าย ซ่ึงพบวา่อาย ุ 26-35 ปี กบั อาย ุ36 ปี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.01  
 4. ดา้นการเก็บรักษาเงิน 
  ผลการวิจยัพบวา่ มีปัญหาเร่ืองของไม่มีกรรมการตรวจสอบตวัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินกบัรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวนัก่อนน าเงินมาเก็บรักษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาภรณ์ ทนทาน (2551) ได้
ท าการศึกษาการพฒันาระบบงานการเงิน และบญัชีของศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดัมุกดาหาร พบว่า 
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ก่อนท่ีจะด าเนินการพฒันาระบบงานการเงินและบญัชี ยงัไม่มีระบบท่ีชัดเจนเจา้หน้าท่ีงานการเงินบญัชี ขาด
ความรู้ความเขา้ใจในรหัสต่าง ๆ ท่ีใชใ้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่ถูกตอ้ง เม่ือพฒันาใน
วงรอบท่ี 2 จากการระดมความคิดไดแ้นวทางในการด าเนินการปรับเปล่ียนวิธีการนิเทศท่ีหลากหลายวิธี โดยเนน้
การสอน แนะน าระหวา่งการปฏิบติังานและให้มีการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมโดยมีเง่ือนไขดา้นเวลาเป็นตวัก าหนด 
ในดา้นการรับเงินและเก็บรักษาเงิน เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาใน
เครือสังฆมณฑลอุดรธานี ดา้นการเก็บรักษาเงิน จ าแนกตามเพศ อาย ุและประสบการณ์การท างาน พบวา่ มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 5. ดา้นการควบคุมและการตรวจสอบ  
 ผลการวิจยัพบว่า การตรวจสอบความถูกตอ้งของการเบิกจ่ายเงิน ระบบงานงบประมาณมีความล่าชา้ 
การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้ บุคลากรรวมถึงเจา้หนา้ท่ีการเงิน ไม่ไดรั้บการพฒันา
มาเป็นเวลานาน สอดคลอ้งกบั  สุภารัตน์ บ ารุงสวสัด์ิ (2551) ไดท้ าการศึกษาการพฒันาระบบงานการเงิน และ
บญัชีโรงเรียนมุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร โดยการใชก้ารวจิยัปฏิบติัการด าเนินการพฒันา 2 
วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบดว้ย การวางแผน การปฏิบติั การสังเกต และ การสะทอ้นผล ผลการศึกษาคน้ควา้
พบวา่ ก่อนท่ีจะด าเนินการพฒันาระบบนั้น งานการเงินและบญัชียงัไม่มีระบบท่ีชดัเจน ครูผูป้ฏิบติัหนา้ท่ียงัไม่มี
ความรู้ ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบติังาน เม่ือด าเนินการพฒันาระบบงาน การการเงินและบญัชี ตามขั้นตอนการ
วิจยัปฏิบติัการดว้ยกลยทุธ์กระบวนการ AIC มาช่วยในการด าเนินงานในดา้นการ การควบคุมและการตรวจสอบ 
ท าใหเ้กิดการ เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา
ในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี ดา้นการควบคุมและการตรวจสอบ จ าแนกตามเพศ  และประสบการณ์การท างาน 
พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนจ าแนกตาม อาย ุไม่แตกต่างกนั 

6. ดา้นการประเมินผลการใชจ่้ายตามแผนการใชจ่้าย 
ผลการวิจยัพบวา่การประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี ไม่ปรากฏใน

แผนปฏิบติัการประจ าปี  การจดัซ้ือจดัจา้งไม่เป็นไปตามก าหนด  สอดคลอ้งกบั รังรอง ไชยเชษฐ ์(2550) ไดศึ้กษา
การพฒันาระบบงานการเงินและการบญัชี จงัหวดักาฬสินธ์ุ ตามกรอบงานการเงินและการบญัชี 6 ดา้น คือ การ
จดัท าหลกัฐานการเงินและ การบญัชี การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การควบคุมและตรวจสอบ และการ
ประเมินผล การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย ตามกระบวนการพฒันาระบบ 5 ขั้นตอน โดยใช้ การวิจัยเชิง
ปฏิบติัการ 2 วงรอบ ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่ หลงัการพฒันาดว้ยการใชก้ลยทุธ์ การประชุมแบบมีส่วนร่วม AIC 
การประชุมเชิงปฏิบติัการและการนิเทศก ากบัติดตามและการนิเทศภายใน การปฏิบติังานการเงิน และการบญัชี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิ เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆ
มณฑลอุดรธานี ดา้นการประเมินผลการใชจ่้ายตามแผนการใชจ่้ายเงิน จ าแนกตามอายุ  และประสบการณ์การ
ท างาน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนจ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
 เพ่ือใหก้ารด าเนินงานพฒันาระบบงานงบประมาณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี 
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
 1.1 ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลระบบการท างานงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ
และขั้นตอนตามท่ีโรงเรียนก าหนดอย่างเคร่งครัด และควรมีความยุติธรรมและโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้
บุคลากรเสนอแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ย 

 1.2 ด้านการพฒันาบุคลากรควรมีการวางแผนพฒันาบุคลากรทั้ งระยะสั้ นและระยะยาวศึกษา
วเิคราะห์ความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา อยา่งสม ่าเสมอ 

 1.3 ควรพฒันาระบบงบประมาณใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ โดยการติดตาม ตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ด
พร้อมทั้ งส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการเป็นระยะ เพ่ือน าขอ้มูลท่ีได้มาปรับปรุงงานงบประมาณให้มี
คุณภาพมากข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1ควรมีการศึกษาแนวทางในการพฒันาคุณภาพงานบริการและประชาสัมพนัธ์ของสถานศึกษา
ใหมี้คุณมากยิง่ข้ึน 

2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการพฒันาบุคลากรในแต่ละหน่วยงานของสถานศึกษา เพ่ือการ
พฒันาการด าเนินงานท่ีมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ และมาตรฐานสากลมากยิง่ข้ึน 
 2.3 ควรศึกษารูปแบบระบบงบประมาณท่ีมีคุณภาพของโรงเรียนในเครือคาทอลิก เพื่อจะไดน้ า
รูปแบบท่ีมีคุณภาพน้ีมาพฒันาปรับใชใ้นโรงเรียนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1)เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจดัการการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี 2)เพื่อศึกษาสภาพคุณธรรม 8 ประการของ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี 3)เพื่อพฒันาแนวทางการบริหาร
จัดการการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑล
อุดรธานี ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการ ครู และกรรมการการศึกษาของโรงเรียน
เครือมหาไถ่ศึกษาระดบัประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ทั้ง 11 แห่ง  จ านวน 488 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale) 5 ระดบั   สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ   (Percentage)  ค่าเฉล่ีย  (Mean)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. สภาพการด าเนินงานการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนระดบัประถมศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา
ในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี 5 ด้านตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการ ครู และกรรมการการศึกษา
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก(Mean=4.45) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นการ
จดักิจกรรมนกัเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ค่าเฉล่ีย  (Mean=4.54) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49)ล าดบัรองลงมาคือ 
ดา้นจดักิจกรรมการเรียนการสอนและดา้นการส่งเสริมซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั(Mean = 4.53)ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.= 0.49) และอนัดบัท่ีสามคือดา้นนิเทศติดตาม(Mean = 4.52)ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49)และสุดทา้ยท่ี
มีค่าเฉล่ียต าสุดคือดา้นการวางแผน(Mean = 4.13)ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.48) 
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 2. บทบาทของผูบ้ริหารผูอ้  านวยการ ครูและ คณะกรรมการการศึกษา ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนกัเรียนระดบัประถมโรงเรียนในเครือมหาไถ่ศึกษาสงัฆมณฑลอุดรธานีเก่ียวกบัคุณธรรม 8 ประการ โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก (Mean = 4.17)ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ 1.รักชาติ 
ศาสน์ กษตัริย ์ขอ้8.มีจิตสาธารณะ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด (Mean = 4.56) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49)รองลงมา
คือขอ้ท่ี 3.มีวินัยและขอ้4.ใฝ่เรียนรู้ (Mean = 4.55)ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49) ต่อมาเป็นขอ้ท่ี 2.ซ่ือสัตย์
สุจริต และขอ้ท่ี7.รักความเป็นไทย (Mean = 4.54)ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49) ต่อมาเป็นขอ้ท่ี6.มุ่งมัน่ใน
การท างาน(Mean = 4.51)และขอ้ 5.อยู่อย่างพอเพียง ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด(Mean = 1.59) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.= 0.47)จากท่ีไดเ้สนอไปพบว่าเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ขอ้5.อยู่อย่างพอเพียง อยู่ในระดบัน้อยและขอ้ท่ี
เหลืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 แนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนระดบัประถมศึกษาโรงเรียนมหาไถ่
ศึกษาในเครือสังมณฑลอุดรธานี พบวา่ควรมีการส่งเสริมในดา้นการวางแผนและการอยูอ่ยา่งพอเพียงให้มากข้ึน
กวา่เดิม 
 
ค าส าคญั:  สภาพการบริหารจดัการการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน /ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและกรรมการ 
 การศึกษา/โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาระดบัประถมศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี 
 

ABSTRACT  
The purposes of this research were 1) to study the situation administration of supporting moral and 

ethics for primary education students in holy redeemer schools of Udon Thani diocese, 2) to study of 
administration state of The eight virtues for primary education students in holy redeemer schools of Udon Thani 
diocese, and 3)  to develop the supporting moral and ethics for primary education students in holy redeemer 
schools of Udon Thani diocese. The populations in this research are administrators directors teachers and school 
boards in primary education holy redeemer schools of Udon Thani diocese during the academic year of 2016. 
There are 488 people in 11 schools. The questionnaire has been used as a tool to collect information and data was 
analyzed by using different computer programs. Statistics that were used during the data analysis were frequency, 
percentages, means and standard deviation. 
The results have shown that: 
 1. The administration state of supporting moral and ethics for primary education students in holy 
redeemer schools of Udon Thani diocese about 5 departments as perceived by administrators teachers and school 
boards all of them were at high level(Mean = 4.45) (S.D.= 0.48). The highest mean score is Student Activity 
(Mean = 4.54) (S.D.= 0.49)  the second is Learning Activity (Mean = 4.53) (S.D.= 0.49) the third is Following 
up Supervision (Mean = 4.52) (S.D.= 0.49) and the lowest mean score is Planning (Mean = 4.13) (S.D.= 0.48) 
 2. The role of administrators directors teachers and school boards about administration to supporting 
moral and ethics for primary education students in holy redeemer schools of Udon Thani diocese about 8 cardinal 
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virtues all of them were at high level (=Mean 4.17) (S.D.= 0.48). The highest mean score are  Love of nation, 
religion and king  with Public-mindedness (Mean = 4.56) (S.D.= 0.49)  the second are Self-discipline with Avidity 
for learning (Mean = 4.55) (S.D.= 0.49)  the third are Honesty and integrity with Cherishing Thai-ness (Mean = 
4.54) (S.D.= 0.49)  and the lowest mean score is Sufficiency (Mean = 1.59) (S.D.= 0.47)   

The way to develop the supporting moral and ethics for primary education students in holy redeemer 
schools of Udon Thani diocese are requirement to develop in the case of Planning and Sufficiency more.  

 
KEYWORDS:  the situation administration of supporting moral and ethics for primary education students /  
 administrators directors teachers and school boards / primary education students in holy  
 redeemer schools of Udon Thani diocese  
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
นโยบายสร้างสรรคป์ระเทศไทยให้เขม้แขง็ ซ่ึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการ

ก าหนดไวต้อ้งสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าคญัในการปลูกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนกับเยาวชนไทย(http://human.bsru.ac.th) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ตอ้งมีการเตรียมคนให้พร้อมในการเปล่ียนแปลงทางดา้นสติปัญญา 
ดา้นความรู้ความสามารถ และดา้นคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเตรียมเขา้สู่การแข่งขนักบัชาติต่างๆ สู่เศรษฐกิจโลก
แบบศูนยก์ลาง ดงันั้นจึงไดย้ึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา มีการส่งเสริม
ดา้นศีลธรรม และความตระหนกัในคุณธรรมจริยธรรมในหนา้ท่ี ตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนา
ท่ีตนเองนบัถือ    

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาระดบัประถมศึกษาทั้ง 11 ซ่ึงมีปัญหาดา้นจริยธรรมของเด็กนกัเรียนในโรงเรียน
เช่นกนัเช่นเร่ืองรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์พบว่านักเรียนท าไปตามหนา้ท่ีท่ีท าเป็นประจ าเท่านั้นยงัขาดความลึกซ้ึง
ภายใน หรือเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต เพราะหลายคร้ังพบว่ามีเด็กได้มีพฤติกรรมในการขโมยของ ในดา้นการ
ระเบียบมีวนิยัพบวา่เด็กมาโรงเรียนยงัแต่งกายไม่เรียบร้อยและมีการแอบหนีเรียนออกไปนอกโรงเรียน ในดา้นใฝ่
เรียนรู้เด็กนักเรียนหลายคนไม่ท าการบา้นและข้ีเกียดซ่ึงเป็นปัญหาในดา้นการเรียนการสอนสร้างความล าบาก
ให้กบัครูและเพ่ือนในห้อง ในดา้น ดว้ยเหตุน้ีเองจึงท าให้คุณธรรมด้านอยู่อย่างพอเพียงเด็กนักเรียนยงัมีนิสัย
ฟุ่ มเฟือยไม่รู้จกัวางแผนการใชจ่้ายและบางคนซ้ือของในห้องสหกรณ์ ไม่ดูราคาหยิบมามากจนเกินเงินท่ีตวัเองมี
และไม่พอจ่าย ในดา้นความมุ่งมัน่ในการท างานยงัมีนกัเรียนท่ีขาดความอดทนและความพยายาม ในดา้นรักความ
เป็นไทยบ่อยคร้ังพบวา่เด็กยงัภาษาท่ีไม่ถูกตอ้งและมีค่านิยมตามแฟชัน่จากส่ือต่างๆท่ีท าถอยห่างจากความเป็น
ไทย ในดา้นมีจิตสาธารณะหายคนยงัไม่ค่อยมีน ้ าใจถา้ไม่ถูกบงัคบัหรือไดรั้บค าสั่งจากครูนกัเรียนจะยงัขาดใน
เร่ืองน้ีอยู ่ 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารจดัการการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดบั
ประถมศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานีเพ่ือพฒันาแนวทางการบริหารจดัการการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี และน า
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ผลการวิจัยดังกล่าว เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได้มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผูเ้รียน ท าใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมในขั้นท่ีสูงข้ึน และสามารถใชใ้นการด ารงชีวติ
ประจ าวนั เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม อยูใ่นสงัคม ไดอ้ยา่งปกติสุขตลอดไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจดัการการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนระดบัประถมศึกษาโรงเรียน
มหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี 2) ศึกษาสภาพคุณธรรม 8 ประการของนักเรียนระดบัประถมศึกษา
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี 3) เพื่อพฒันาแนวทางการบริหารจดัการการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมนกัเรียนระดบัประถมศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
ในการวิจัยคร้ังน้ี มีกรอบแนวคิดท่ีมุ่งศึกษาสภาพการบริหารจัดการการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนระดบัประถมศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์วรรณกรรม
และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งโดยน าแนวคิด  เก่ียวกับสภาพการด าเนินงานการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม  5 ด้าน 
ประกอบดว้ย 1.ดา้นการวางแผน 2.ดา้นจดักิจกรรมการเรียนการสอน 3.ดา้นการจดักิจกรรมนกัเรียน 4.ดา้นการ
ส่งเสริม 5.ดา้นการนิเทศติดตาม และคุณธรรม 8 ประการประกอบดว้ย 1.รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์2.ซ่ือสัตยสุ์จริต         
3.มีวนิยั 4.ใฝ่เรียนรู้ 5.อยูอ่ยา่งพอเพียง 6.มุ่งมัน่ในการท างาน 7.รักความเป็นไทย 8.มีจิตสาธารณะดงัน้ี                                                                           
     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

            ตัวแปรตาม 
สภาพการด าเนินงานการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม  5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1.ด้านการวางแผน 2.ด้านจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 3.ดา้นการจดักิจกรรมนกัเรียน 4.ดา้นการส่งเสริม 
5.ดา้นการนิเทศติดตาม 

ตัวแปรต้น 
องคป์ระกอบของประชากรจากโรงเรียนทั้ง 11 แห่งท่ีมี

ขนาดเล็กละใหญ่โดยจ าแนกดงัน้ี 
1.ผูบ้ริหาร 
2.ผูอ้  านวยการ  
3.ครู 
4.คณะกรรมการการศึกษา 

            ตัวแปรตาม 
คุณธรรม 8 ประการประกอบดว้ย 1.รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
 2.ซ่ือสตัยสุ์จริต3.มีวินยั 4.ใฝ่เรียนรู้ 5.อยูอ่ยา่งพอเพียง  
6.มุ่งมัน่ในการท างาน 7.รักความเป็นไทย 8.มีจิตสาธารณะ 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจและพรรณนา ขอ้มูลท่ีน ามาศึกษาไดม้าจาก แบบสอบถามประชากร

ทั้งหมดท่ีใชใ้นการวิจยั โดยการรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการ ครู และกรรมการการศึกษาของโรงเรียน
เครือมหาไถ่ศึกษาระดบัประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ทั้ง 11 แห่ง  จ านวน 488 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี 
ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ท่ีพฒันาข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีขอ้งโดยไดผ้่านกระบวนการพฒันา
เคร่ืองมือทั้ งความตรงเชิงเน้ือหา ของแบบสอบถาม จากผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน และค านวณหาค่าความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค์หรือเน้ือหา ไดค้่า IOC เท่ากบั0.84 และการทดสอบค่าความน่า
เช่ือมัน่ ของแบบสอบถาม ดว้ยการน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัประชากรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัตวัอยา่ง
ของการศึกษา และวเิคราะห์หาค่าความน่าเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค ได้
เท่ากบั 0.861 ส าหรับแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอน ท่ี  1  คือข้อ มูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเ ป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 2 ข้อ ไดแ้ก่ สภาพของผูส้อบแบบสอบถามและขนาดของโรงเรียนท่ี
ปฏิบติังานหรือเก่ียวขอ้ง 

ตอนท่ี 2 คือแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการด าเนินงานการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี 

แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ยขอ้ค าถามเก่ียวกบั 1.ดา้นการวางแผน 2.ดา้นจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 3.ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน 4.ด้านการส่งเสริม และ 5.ด้านการนิเทศติดตาม ทั้ งหมดจ านวน 50 ขอ้ 
ส าหรับเกณฑก์ารตอบแบ่งเป็น 5 ระดบั เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีวดัของลิเคิร์ทไดแ้ก่ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 คือแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการพฒันาคุณธรรม 8 ประการของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานีประกอบดว้ยขอ้ค าถามเก่ียวกบั 1.รักชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์2.ซ่ือสตัยสุ์จริต 3.มีวนิยั 4.ใฝ่เรียนรู้ 5.อยูอ่ยา่งพอเพียง 6.มุ่งมัน่ในการท างาน 7.รักความเป็นไทย และ8.มี
จิตสาธารณ จ านวนทั้งหมด 40 ขอ้ ส าหรับเกณฑก์ารตอบแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย
และนอ้ยท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียด ดงัน้ี1)การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยได้ศึกษาแนวคิดหลักการ  ทฤษฏีเก่ียวกับการบริหารจัดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลงัจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดป้ระมวล
และสรุปสาระส าคญัในการส่งเสริมและการปลูกฝังคุณธรรม จัดท าเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับจัดการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 2)ติดต่อผูป้ระสานงานกบัผูบ้ริหาร คณะครูท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนระดบัประถมศึกษาโรงเรียนเครือมหาไถ่ศึกษา และแจกแบบสอบถาม แลว้รวบรวม
แบบสอบถามจากประชากร และการศึกษาน้ีด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทาง
สถิติ  ซ่ึงแบ่งการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปโดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency)และร้อยละ (Percentage)  และ การวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจัย โดยการ
วเิคราะห์  ค่าเฉล่ีย  (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 
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5. สรุปผลการวจัิย 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลไดส้รุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. สภาพการด าเนินงานการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนระดบัประถมศึกษาโรงเรียนมหาไถ่
ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี 5 ดา้นตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการ ครู และกรรมการการศึกษา
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นการจดักิจกรรมนกัเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (µ= 4.54) 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49) ล าดบัรองลงมาคือ ดา้นจดักิจกรรมการเรียนการสอนและดา้นการส่งเสริมซ่ึง
มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (µ= 4.53) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49) และอนัดบัท่ีสามคือดา้นนิเทศติดตาม (µ= 4.52) 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49) และสุดท้ายท่ีมีค่าเฉล่ียต าสุดคือดา้นการวางแผน (µ= 4.13) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.= 0.48) จากท่ีไดเ้สนอไปพบวา่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น มีทั้งอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุด โดย
มีรายละเอียดในการปฏิบติังานทั้ง 5 ดา้นดงัต่อไปน้ี 
 1.1 ด้านการวางแผน โรงเรียนมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบในการวางแผนการจดั
กิจกรรมการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน และมีเป้าหมายการปฏิบติักิจกรรมท่ีชดัเจน  
 1.2 ดา้นจดักิจกรรมการเรียนการสอน ทุกฝ่ายมีการร่วมมือกนั และให้ความส าคญักบัการด าเนิน
ตามโครงการคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน โรงเรียนมีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
 1.3 ดา้นการจดักิจกรรมนกัเรียน โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนกัเรียนในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน มีการด าเนินงานดา้นกิจกรรมนกัเรียนตามโครงสร้างแผนงานการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อยา่งต่อเน่ือง ทุกคน มีการร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 
 1.4 ดา้นการส่งเสริม ครูปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมโดย บูรณาการไวใ้นการเรียนการสอน  มีการ
ให้รางวลัชมเชยเม่ือเด็กท าความดี หรือกระท าตนเป็นประโยชน์แก่สงคม  มีกิจกรรมเขา้ค่ายส่งเสริมคุณธรรม
ดา้นต่างๆเป็นประจ า โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูเป็นตวัแบบ( Modelling )ท่ีดีแก่เด็กเพ่ือใหเ้ด็กเกิดความศรัทธาและ
อยากท าตาม   
 1.5 ดา้นการนิเทศติดตาม โรงเรียนมีการจดัท าและด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนกัเรียน
ตามแผนการนิเทศภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นกัเรียน 
คณะกรรมการนิเทศติดตามมีการประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม  การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนกัเรียน  
และการปรับปรุงกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง       
 2. บทบาทของผูบ้ริหารผูอ้  านวยการ ครูและ คณะกรรมการการศึกษา ในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนระดบัประถมโรงเรียนในเครือมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานีเก่ียวกับคุณธรรม 8 
ประการ การด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามความคิดเห็นของผู ้บริหารผู ้อ  านวยการ ครูและ 
คณะกรรมการการศึกษา เก่ียวกบัคุณธรรม 8 ประการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ 
1.รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ขอ้8.มีจิตสาธารณะ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด (µ= 4.56) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49) 
รองลงมาคือขอ้ท่ี 3.มีวินัยและขอ้4.ใฝ่เรียนรู้ (µ= 4.55) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49) ต่อมาเป็นขอ้ท่ี 2.
ซ่ือสัตยสุ์จริต และขอ้ท่ี7.รักความเป็นไทย (µ= 4.54) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49) ต่อมาเป็นขอ้ท่ี6.มุ่งมัน่
ในการท างาน (µ= 4.51) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49) และขอ้ 5.อยูอ่ยา่งพอเพียง ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด (µ= 
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1.59)ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.47) จากท่ีไดเ้สนอไปพบวา่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ขอ้5.อยูอ่ยา่งพอเพียง 
อยูใ่นระดบันอ้ยและขอ้ท่ีเหลืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีการส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกซ่ึงความรักชาติศาสน์กษตัริย์
หลากหลายรูปแบบอยา่งชดัเจน 
 2.2 ซ่ือสัตยสุ์จริต มีการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ละอายและเกรงกลวัต่อการ
กระทา ผิด ต่อพอ่ แม่ ผูป้กครอง และครู ส่งเสริมใหน้กัเรียน ไม่ถือเอาส่ิงของหรือน าเอางานของผูอ่ื้นมาเป็นของ
ตนเอง และสนบัสนุนใหน้กัเรียนใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเป็นจริง 
 2.3 มีวินยั มีการส่งเสริม สนบัสนุนใหน้กัเรียนมีระเบียบวนิยัและความรับผิดชอบในการท า งาน 
ส่งเสริมให้นกัเรียนไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น และส่งเสริมให้นกัเรียนปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของโรงเรียนและสงัคม 
 2.4 ใฝ่เรียนรู้ มีการสนับสนุนให้นักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ส่งเสริมให้ศึกษา
คน้ควา้หาความรู้ส่ือ ส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยตี่าง ๆแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก และส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
 2.5 อยูอ่ยา่งพอเพียง มีการส่งเสริมใหน้กัเรียนใชจ่้ายอยา่งประหยดัและมีการเก็บออมเงิน ส่งเสริม
ให้ใชท้รัพยสิ์นของตนเองและส่ิงของในโรงเรียนอยา่งประหยดั คุม้ค่าและเก็บรักษาดูแลอยา่งดี และส่งเสริมให้
รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับและ ปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข แต่ผลท่ีออกมาอยูใ่นระดบันอ้ย 
 2.6 ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน มีการส่งเสริมใหน้กัเรียนเอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายสม ่าเสมอ ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความภาคภูมิใจและช่ืนชมผลงานท่ีท าส าเร็จ และส่งเสริมให้นกัเรียน
ปฏิบติัตน ทุ่มเทในการท างาน อดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
 2.7 ดา้นรักความเป็นไทย ส่งเสริมให้นักเรียนใชภ้าษาไทยและเขียนเลขไทยในการส่ือสารได้
อย่างถูกตอ้งเหมาะสม ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนในการแต่งกายแบบไทยให้มีสัมมาคารวะ กตญัญู
กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ และส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณี ศิลปะและวฒันธรรม
ไทยกบัชุมชน และสงัคม 
 2.8 ด้านมีจิตสาธารณะ ได้ส่งเสริมให้เขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัช่วยพอ่แม่ ผูป้กครอง และส่งเสริมใหน้กัเรียนมีจิตอาสาช่วยท างานใหผู้อ่ื้นดว้ย
ก าลงักาย ก าลงัใจ และก าลงัสติปัญญาโดยไม่หวงัผลตอบแทน ส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัดูแล รักษาทรัพยส์มบติั
และส่ิงแวดลอ้มของหอ้งเรียน โรงเรียน ชุมชน 
 

6. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาสภาพการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียน
มหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี ผลการวิเคราะห์ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการ ครู และ
กรรมการการศึกษาเก่ียวกบัหน่วยงาน 5 ดา้น ประกอบดว้ย 1.ดา้นการวางแผน 2.ดา้นจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 3.ดา้นการจดักิจกรรมนักเรียน 4.ดา้นการส่งเสริม 5.ดา้นการนิเทศติดตาม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายดา้น ทุกดา้นอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุดโดยดา้นการจดักิจกรรมนกัเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุดและ
ดา้นการวางแผนมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ส่วนในดา้นการพฒันาคุณธรรม 8 ประการ ประกอบดว้ย 1.รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2.ซ่ือสตัยสุ์จริต3.มีวนิยั 4.ใฝ่เรียนรู้ 5.อยูอ่ยา่งพอเพียง 6.มุ่งมัน่ในการท างาน 7.รักความเป็นไทย 8.มีจิตสาธารณะ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้5.อยูอ่ยา่งพอเพียง อยูใ่นระดบันอ้ยและขอ้ท่ีเหลืออยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด โดยมีขอ้ 1.รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ขอ้8.มีจิตสาธารณะ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด และขอ้ 5.อยูอ่ยา่งพอเพียง 
ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกับการวิจยัของชูชาติ สามารถกุล(2550) ท่ีได้ศึกษาและเปรียบบทบาทของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
บุรีรัมยเ์ขต 4 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่ดา้นการเป็นแบบอยา่งและดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นการวางแผนกลยทุธ์
ดา้นการจดักิจกรรมและดา้นการนิเทศติดตามประเมินผลอยู่ในระดบัมาก และจากการวิจยัของ กบัสุภาพร สุข
สวสัด์ิ(2552)ศึกษา เร่ือง การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี การวิจัยคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อทราบการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีและทราบแนวทางการ
พฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีผลการวิจยั พบวา่การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของ
นกัเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี ตามความเห็นของผูบ้ริหาร ครู คณะกรรมการนกัเรียนและคณะกรรมการเครือข่าย
ผูป้กครอง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น สอดคลอ้งกบั ณฐัชุดา อุ่นพิกลุ (2556)ไดท้ าการศึกษาเร่ือง สภาพ
การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 2 เช่นกนักบัไพศาล มัน่อก และไพฑูรย ์สินลารัตน์(2557)ไดท้ าการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการ
พฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาขนาดเล็ก : กรณีศึกษาของนกัเรียนโรงเรียนวิเศษชยัชาญ
วิทยาคม ท่ีผลออกมาอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น พบวา่ ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การมีความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต 2) การมีความขยนัอดทน 3) การมีสติปัญญา และ 4) การมีความเพียร เช่นกนักบั จินตนา ภาคาบุตร์ 
(2558)ไดท้ าการศึกษาสภาพและความคาดหวงัการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนกัเรียนตามความคิดเห็น
ของครูโรงเรียนเอกชน ในสานกังานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 ท่ีแสดงผลออกมา
เช่นเดียวกนั 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี ผูศึ้กษาไดเ้สนอแนะการศึกษาไว ้2 ประเด็น คือ ขอ้เสนอแนะ
จากการศึกษา และขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1.1 จากผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการ ครู 
และกรรมการการศึกษาเก่ียวกบัหน่วยงาน 5 ดา้น มีจุดเด่นคือดา้นการจดักิจกรรมนกัเรียน ดงันั้นแสดงใหเ้ห็นวา่
ใหค้วามส าคญัดา้นการจดักิจกรรมนกัเรียนอยา่งดี และมีจุดดอ้ยคือดา้นการวางแผน ดงันั้นตอ้งใหค้วามส าคญักบั
ดา้นการวางแผนใหม้ากยิง่ข้ึน 
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 1.2 จากผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี ดา้นคุณธรรม 8 ประการ พบวา่มีจุดเด่นคือ ขอ้1.
รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ขอ้8.มีจิตสาธารณะและจุดดอ้ยคือขอ้5.อยู่อยา่งพอเพียง ดงันั้นจะตอ้งให้ความส าคญัใน
คุณธรรมดา้นน้ีและส่งเสริมเพ่ือใหมี้การพฒันาใหดี้ข้ึนกวา่เดิม  
 1.3 โรงเรียนควรส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาครูและผูบ้ริหารใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
จดักิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้รียน ให้เกิดผลมากยิ่งข้ึน อนัจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
คุณธรรมท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนต่อไป 
 1.4 โรงเรียนควรส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาครูและผูบ้ริหารใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
จดักิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้รียนครอบคลุมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 8ประการของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551โดยในการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นกัเรียน
ควรใหค้รอบคลุมคุณลกัษณะตามหลกัสูตรแกนกลาง 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูในดา้นอ่ืน ๆ ท่ี
ส่งผลต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้นต่าง ๆ ของนักเรียน เพ่ือน าผลจากการศึกษาไปใชใ้นการส่งเสริมและ
พฒันาผูบ้ริหาร และครู ใหมี้คุณลกัษณะภาวะผูน้ า และการเป็นครูตน้แบบ ต่อไปในอนาคต 
 2.2 ควรมีการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีส่งผลต่อการมี
คุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียน โดยมุ่งเนน้ปัจจยัการส่งเสริมและพฒันาเพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน าไปปรับ
ใชใ้นการบริหารและการสอนใหดี้ยิง่ข้ึน 
 2.3 ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนเก่ียงกับคุณธรรม 8 
ประการท่ีด าเนินการโดยสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551ซ่ึงปัจจุบนัมี
การน าเอาค่านิยม 12 มาประสานเขาไปด้วยเพ่ือน าผลจากการศึกษาไปใช้ในการส่งเสริมและพฒันาส าหรับ
นกัเรียนต่อไป 
 3.4 ควรศึกษาและพฒันารูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ขอ้ท่ี 5 อยู่อย่างพอเพียง
ใหก้บันกัเรียนระดบัประถมศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี เช่นจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่นกัเรียน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1)เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 2)เพื่อเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 กลุ่มตวัอย่างจ านวน  170  คน  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ดยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t–test  แบบ  
Independent samples และ F–test  แบบ  One way ANOVA การเปรียบเทียบพหุคูณ ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ โดย
ก าหนดเกณฑก์ารทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับการศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสังกัด

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา  จ าแนกตามต าแหน่งการปฏิบติังานโดยรวม  
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีการปฏิบติัแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 และการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ระหวา่งโรงเรียนขนาดกลางกบัขนาดเล็ก  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  .05  ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 

 

ค าส าคญั  ผูบ้ริหาร  ครู  ขนาดของโรงเรียน  การประกนัคุณภาพภายใน 
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ABSTRACT 
This research aimed 1) to study the condition of internal quality assurance in schools under the 

Secondary Educational Service Area Office 25 and 2) to compare the conditions of internal quality assurance 
among schools under the Secondary Educational Service Area Office 25 . The samples comprised of 170 school 
administrators and teachers. The study instruments were questionnaires which been analyzed by package 
computer program. Frequency value, percentage,  mean , standard deviation, independent samples (t-test), One –
way ANOVA (F-test) and  Scheffe’s method multiple comparison were used  to analyze the collected information. 
 The results showed that: 
 1. There was no difference among the school administrators, teachers and the school sizes towards the 
condition of internal quality assurance in schools under the Secondary Educational Service Area Office 25. 
 2. The results of comparison about the condition of internal quality assurance in schools under the 
Secondary Educational Service Area Office 25 can be divided in two cases; 2.1) in the roles of whole operating 
management, there was difference between the school administrators and teachers. at level .05 of significance. 
2.2) . the results of comparison between the middle size schools and the small size schools, there was difference 
at level .05 of significance. But it was not different for the other factors. 
 

KEYWORDS : operating management, internal quality assurance 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
“การศึกษาเป็นปัจจยัในการสร้างและพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล 

สังคมและบา้นเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถธ ารงรักษาความเจริญมัน่คงของประเทศชาติไวแ้ละ
พฒันาให้กา้วหน้าต่อไปไดต้ลอด” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว (ส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ , 2555) จากพระราชด ารัสจะเห็นไดว้า่ การศึกษาถือวา่
มีความส าคญัอย่างยิ่ง การศึกษาเป็นกระบวนการของการพฒันาคนตลอดชีวิต ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีทุกคนทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง ตอ้งตระหนกัถึงความจ าเป็นในการพฒันาคน และคุณภาพคน โดยให้ความส าคญักบัค าวา่ “คนเป็นทั้ง
เหตุ ปัจจัยและผลลพัธ์ท่ีส าคญัต่อการพฒันาประเทศ”  คุณภาพการศึกษาจึงสะทอ้นถึงคุณภาพของคนท่ีเป็น
ผลผลิตของการจดัการศึกษา 

เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ทั้งน้ีเพ่ือใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ ดงันั้นในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553  จึงระบุใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัใหมี้
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
การศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพ่ีอรองรับการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา (ก าหนดไวใ้นหมวด 6 มาตรา 48) นอกจากน้ี เพ่ือให้เกิดการน าสู่การปฏิบติัอยา่งเป็น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4
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รูปธรรมจึงก าหนดให้ตอ้งออกกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา (ตาม
วรรคสอง มาตรา 47)  (ส านกัทดสอบทางการศึกษา,2553) 

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคญัส าคญัประการหน่ึงท่ีสามารถขับเคล่ือนการพฒันา
คุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตาม ระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance) เป็นระบบท่ีสถานศึกษาสร้างความมัน่ใจ (Assure) ใหแ้ก่
ผูรั้บบริการ ทั้งผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน มาตรฐาน ผูท่ี้จบการศึกษามีคุณภาพตามท่ีมุ่งหวงั ผูป้กครอง ชุมชน และ
องคก์ร/สถานประกอบการท่ีรับช่วงผูจ้บการศึกษาเขา้ศึกษาต่อหรือท างาน มีความมัน่ใจวา่การจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง มีคุณภาพไดม้าตรฐาน ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ ทกัษะและมีคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค์ตามหลกัสูตรก าหนดและสังคมคาดหวงั สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข รวมทั้ง
สร้างประโยชน์ใหแ้ก่ครอบครัวละชุมชนตามความเหมาะสม(ส านกัทดสอบทางการศึกษา,2553)  แมว้า่การพฒันา
ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาจะผ่านมาระยะหน่ึง คือ รอบทศวรรษท่ีผ่านมา 
(พ.ศ. 2542-2551) กระแสสังคมยงัมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษายงัไม่
เขม้แข็ง สถานศึกษาไม่ไดส้ร้างระบบคุณภาพให้เกิดข้ึนอย่างจริงจงั มุ่งเน้นการปรับปรุงเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ี กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศกฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์
และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 ท่ีก าหนดใหส้ถานศึกษาตอ้งพฒันา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งมีการ
ด าเนินงาน 8 ประการ โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่ 1) ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 2) จดัท าแผนพฒันา การจดัการศึกษา
ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จดัระบบบริหารและ สารสนเทศ 4) ด าเนินงานตามแผน 
5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมินคุณภาพภายใน 7) จัดท ารายงานประจ าปีเสนอบุคคลและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนถึง 8) มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นวฒันธรรมขององคก์รท่ีย ัง่ยืน 
ทั้งน้ี เพ่ือให้ เขา้สู่การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างแทจ้ริง (ส านักทดสอบทาง
การศึกษา,2554) 

จากบทบัญญติัดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีการก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาและระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาควบคู่กนัไป ท่ีจะสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูป้กครอง และชุมชนวา่เม่ือส่งบุตร
หลานเขา้เรียนสถานศึกษาแห่งน้ีแลว้จะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเสมอภาคและไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด การประกนัคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีส าคญัท่ีสุดคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนและสังคมร่วมกนั ก าหนดคุณลกัษณะท่ีคาดหวงัของคนในทอ้งถ่ินและของชาติ 
และด าเนินการจนบรรลุวตัถุประสงค์ตามมาตรฐานท่ีก าหนดการประกันคุณภาพภายในคือผลท่ีได้จากการ
ประเมินคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการภายในเป็นการตรวจสอบ
คุณภาพการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีกระท าโดยบุคคลภายในโรงเรียนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ได้
ขอ้มูลส าหรับ การปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินการจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดและเพ่ือรองรับการ
ประกนัคุณภาพภายนอก (วราพร ชยัอาสา, 2554) 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET)  ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดงัน้ี 
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ตารางที ่1 แสดงผลการประเมิน O-NET  ปีการศึกษา 2558 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

 
ภาษาไทย สงัคมฯ องักฤษ คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์ 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D.    S.D. 
สพม.25 42.79 9.29 29.86 11.06 45.99 12.29 31.80 14.32  37.51 13.26 
จงัหวดั 42.12 9.33 29.28 10.68 44.89 12.15 31.05 13.74  36.44 12.74 
สพฐ. 42.89 9.33 30.16 11.27 46.42 12.53 32.42 14.85  37.88 13.33 
ประเทศ 42.64 9.48 30.62 11.92 46.24 12.63 32.40 14.98  37.63 13.38 

         
ตารางที ่2 แสดงผลการประเมิน O-NET  ปีการศึกษา 2558 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

 ภาษาไทย สงัคมฯ องักฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

 
  S.D. 

  S.D. 
  S.D. 

  S.D. 
  S.D. 

สพม.25 47.95 14.64 39.12 8.27 22.94 10.00 24.87 12.53 32.92 7.56 

จงัหวดั 47.82 14.80 39.03 8.29 23.11 10.53 25.03 12.92 32.91 7.81 

สพฐ. 49.95 15.23 40.00 8.14 24.68 11.72 26.65 14.50 33.55 8.30 

ประเทศ 49.36 15.57 39.70 8.28 24.98 12.46 26.59 14.79 33.40 8.43 

ท่ีมา :กลุ่มงานวดัและประเมินผลการศึกษา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต25 (2559) 
 

จากตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2  พบว่า ผลการทดสอบ O-NET ของระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ร้อยละ 50 ทั้งในระดบั สพม.25 ระดบั
จงัหวดั ระดบัสพฐ.และระดบัประเทศ  ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงคุณภาพดา้นการบริหารจดัการท่ีขาดประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 25  เลง็เห็นความส าคญัของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ก าหนดจุดเนน้ดา้นการบริหาร
จดัการไวอ้ยา่งชดัเจนว่า  สถานศึกษามีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีเขม้แข็งไดร้ะดบัมาตรฐานของส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผ่านการรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์าร
มหาชน)   (ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25, 2559) ผูศึ้กษาเล็งเห็นความส าคญัของการศึกษา จึง
สนใจศึกษาบทบาทของผูบ้ริหาร ครู และขนาดของโรงเรียนท่ีมีผลต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 เพื่อน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
วางแผนแก้ไขปัญหา พฒันาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ใหมี้มาตรฐานและคุณภาพดียิง่ข้ึน 
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2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 25  
2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 โดยจ าแนกตามต าแหน่งการปฏิบติังานและ ขนาดของโรงเรียน 
 

3. ขอบเขตการศึกษา  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ โรงเรียนจ านวน 7  โรงเรียน ในสังกดัสหวิทยาเขตน ้ าพอง-
กระนวน เลือกแบบเจาะจง โดยศึกษาผูบ้ริหาร ครู และขนาดของโรงเรียน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง
เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (1970)ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 170 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น แลว้จึง
สุ่มอยา่งง่าย  

ขอบเขตด้านเนือ้หา การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชก้รอบแนวคิดตามแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ
ภายในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกรอบกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553  ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่กรอบแนวคิดน้ีมีความครอบคลุมกระบวนการท างานทั้งหมดและมีแนวทาง
ในการพฒันาอยา่งชดัเจนจึงนามาใชเ้ป็นขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีจะทางการศึกษา ประกอบดว้ย 8 ดา้น  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยผูศึ้กษาไดพ้ฒันา
แบบสอบถามของนายสวสัด์ิ บุญมี (2552)  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัสถานภาพ
ผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  ตอนท่ี 2 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัการศึกษาสภาพการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมเขต 25 
แบบสอบถามเป็นลกัษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) ผู ้ท าการศึกษาขอหนังสือจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยงั
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 2) ผูท้  าการศึกษาจดัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล
ไปยงัโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งและด าเนินการเก็บรวบรวมดว้ยตนเองท่ีโรงเรียนเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 170 
ฉบบั  และไดรั้บคืนจ านวน 169 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 99.41 ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ทั้งหมด มีค่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั .94 
 การวเิคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาและตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม มาวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวแตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป  การแปลผลวเิคราะห์ขอ้มูล จ าแนกเป็นโดยรวม รายดา้น แลว้น าเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูลโดย
วธีิเขียนบรรยายเป็นความเรียง 
 

4. สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาบทบาทของผูบ้ริหาร ครู และขนาดของโรงเรียนท่ีมีผลตอ่การด าเนินงานการประกนั

คุณภาพภายในของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ผลการศึกษาพบวา่ 
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1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.30  เป็นครูผูส้อนจ านวน  155  คน  
คิดเป็นร้อยละ 91.70 ซ่ึงปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 โรงเรียนขนาด
กลาง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00  และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 49.70 

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับการศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  

 
ตารางที ่ 3   ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยรวมและรายดา้น 

ดา้นท่ี รายการ 
ระดบัการปฏิบติั 

  S.D. แปลผล อนัดบัท่ี 
1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.13 .45 มาก 6 
2. การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 4.14 .38 มาก 5 
3. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 4.04 .46 มาก 8 
4. การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 4.09 .42 มาก 7 
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.19 .57 มาก 4 
6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.27 .61 มาก 2 
7. การจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 4.38 .49 มาก 1 
8. การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 4.22 .55 มาก 3 

 รวม 4.18 .33 มาก  
 
จากตารางท่ี 3  พบวา่  สภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกดัส านกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยรวม ทั้ง 8 ดา้น มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  (= 4.18, S.D.=.33)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า ด้านท่ีมีการปฏิบติัสูงสุด คือ การจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S.D. = .49 ) รองลงมาคือ ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ( = 4.27, S.D. = .61)  และด้านการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  (= 4.22, S.D. = .55)  ตามล าดบั  ดา้นท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุด 
คือ ดา้นจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (= 4.04, S.D. = .46)   

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งการ
ปฏิบติังาน 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี    
มธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา  จ าแนกตามต าแหน่งการปฏิบติังาน  

ดา้น รายการ 
ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 

t p-value 
  S.D. 

  S.D. 
1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 4.14 .18 4.13 .46 .888* .006 
2. การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา 4.33 .25 4.11 .38 .039 .084 
3. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 4.16 .21 4.02 .46 .062* .020 
4. การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา 4.05 .10 4.09 .43 .397* .000 
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.46 .21 4.16 .58 .000* .001 
6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 4.60 .34 4.24 .62 .002* .006 
7. การจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 4.67 .30 4.35 .49 .002* .021 
8. การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 4.28 .30 4.20 .56 .427* .002 

รวม 4.34 .13 4.16 .34 .001* .001 
*  p≤ .05 

 
จากตารางท่ี  4  แสดงว่า  ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน 
พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาในด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้าน
จดัระบบบริหารและสารสนเทศ ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ดา้นการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดา้นการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดา้น
การจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองมีการปฏิบติัแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05  และในดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษามีการ
ปฏิบติัไม่แตกต่างกนั โดยรวม ผูบ้ริหารและครูผูส้อน มีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
.05 

4. การเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  
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ตารางที่  5  การเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกดั  ส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  โดยรวมและรายดา้น 

สภาพการด าเนินงาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p-value 

1. การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม .318 2 .159 .775 .462 
ภายในกลุ่ม 34.057 166 .205   
รวม 34.375 168    

2. การจดัท าแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม .058 2 .029 .196 .822 
ภายในกลุ่ม 24.431 166 .147   
รวม 24.489 168    

3. จดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ 

ระหวา่งกลุ่ม .240 2 .120 .577 .563 
ภายในกลุ่ม 34.553 166 .208   
รวม 34.793 168    

4. การด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดั
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 1.481 2 .740 4.438* .013 
ภายในกลุ่ม 27.688 166 .167   
รวม 

29.169 168 
   

5. การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม .560 2 .280 .851 .429 
ภายในกลุ่ม 54.599 166 .329   
รวม 55.158 168    

6. การประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 1.764 2 .882 2.379 .096 
ภายในกลุ่ม 61.538 166 .371   
รวม 

63.303 168 
   

7. การจดัท ารายงาน
คุณภาพการศึกษา
ประจ าปี 

ระหวา่งกลุ่ม .051 2 .026 .106 .900 
ภายในกลุ่ม 40.328 166 .243   
รวม 40.379 168    

8. การพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ระหวา่งกลุ่ม .411 2 .206 .680 .508 
ภายในกลุ่ม 50.206 166 .302   
รวม 50.617 168    

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม .129 2 .065 .577 .562 
ภายในกลุ่ม 18.593 166 .112   
รวม 18.723 168    

*  p≤ .05 
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จากตาราง 5 แสดงว่า การเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดา้น มีการ
ปฏิบติัไม่แตกต่างกนั  

 
ตารางที ่ 6   การทดสอบรายคู่ เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนสงักดั

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน   

ขนาดของสถานศึกษา 
  

เลก็ กลาง ใหญ่ 
4.16 4.13 4.20 

เลก็ 4.16 - .227* .072 
กลาง 4.13   -.154 
ใหญ่ 4.20  - - 

*  p≤ .05 
จากตารางท่ี 6 แสดงวา่ สภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกดัส านกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ระหวา่งโรงเรียนขนาดกลางกบัขนาดเล็ก  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 

 

5. อภิปรายผล 
  5.1 ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยรวมมีระดบัการปฏิบติัทั้ง 8 ดา้น มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีการปฏิบติัสูงสุด  คือ การจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก รองลงมาคือ ดา้นการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก และดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  ผูบ้ริหารโรงเรียนไดก้ าหนดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีปฏิบติั และ
ให้รับผิดชอบแต่ละตวับ่งช้ี  อีกทั้งผูบ้ริหารโรงเรียน และคณะครูไดร่้วมกนัก าหนดเป้าหมายของการประกัน
คุณภาพภายในท่ีมีความเป็นไปได้  ซ่ึงท าให้โรงเรียนมีการวางแผนในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน  ส่งผลให้การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเทพฤทธ์ิ บุญ
ศีลพร้อม (2553) ศึกษา การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบวา่ การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรุิฬรัตน์ วารีวะนิช (2554) 
ศึกษาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบวา่  การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารและครู
โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 อยูใ่นระดบัมาก 
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5.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามต าแหน่ง
การปฏิบติังาน โดยรวม  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารซ่ึงเป็นผูม้อบนโยบาย และครูผูส้อนซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติันั้น  มีความคิดต่าง 
คิดหลายมิติ คิดบวก คิดเชิงสร้างสรรคท่ี์แตกต่างกนัไป อีกทั้งในส่วนของผูบ้ริหารนั้นมีปริมาณความรับผิดชอบ
มาก การพฒันาคุณภาพการศึกษาทุกดา้นเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร แมว้า่ผูบ้ริหารจะมีความรู้ความเขา้ใจในภารกิจ
รูปแบบ กฎระเบียบต่างๆ ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี แต่เม่ือมอบหมายงานให้กบั
คณะท างานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ท าให้ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมเพียงบางส่วนในระบบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน รวมทั้ งการท่ีผูบ้ริหารมีความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แต่ในการสร้างความเขา้ใจและความร่วมมือของครูบุคลากร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอาจมีน้อยหรือ
ปฏิบติัใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมไดย้าก  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของไพศาล จนัทสุรวงศ ์(2554) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบ
ปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในภาคตะวนัออกท่ีมีประสบการณ์
การบริหารงาน และขนาดโรงเรียนแตกต่างกนั พบวา่ ปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ทั้งโดยรวม
และรายดา้นมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ประสบการณ์การบริหารงานโรงเรียนและขนาดโรงเรียนมีปฏิสัมพนัธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน และประสบการณ์ผูบ้ริหารแตกต่างกัน มีปัญหาการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ ทองจันทร์ ชาวไร่ (2555) ได้ศึกษาปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอ าเภอแก่งหางแมว สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ ความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัครูผูส้อน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ส่วนการเปรียบเทียบความคิดเห็นการเปรียบเทียบความคิดเห็นสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและ
รายดา้น มีการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั  

 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้

6.1.1  ควรมีการประชุมท าประชาพิจารณ์ทดลองใชต้รวจสอบปรับปรุงมาตรฐาน ประกาศใชแ้ละ
เผยแพร่สู่สาธารณชน  และ ควรให้ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาท่ีมุ่งเนน้คุณภาพนกัเรียน 

6.1.2  ควรมีการแต่งตั้ งกรรมการเพ่ือก าหนดแนวทางให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะโดยการ
ประสานสมัพนัธ์กบัทุกฝ่าย  และมีการด าเนินการตามกิจกรรมโครงการท่ีก าหนดไวใ้นแผน 

6.1.3  ควรมีการวิเคราะห์สรุปผล ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาและรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

6.1.4  ควรมีการด าเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนในปีสุดทา้ยของแต่ละช่วงชั้น คือ ม.3 
และ ม.6 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 
 

420 

6.1.5  ควรจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันาและแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

6.1.6  ควรน าเทคนิคและวิธีการใหม่ท่ีหลากหลายมาใชใ้นการพฒันาทุกกิจกรรมทุกโครงการ ให้
สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

   6.2  ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
6.2.1 ควรวิจัยแนวทางการในการพฒันาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนใน

สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 เพ่ือให้บุคลากรไดน้ าไปพฒันาและแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็น
ระบบ 

6.2.2 ควรศึกษาปัญหาการพฒันาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25   
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของโรงเรียนประชานิเวศน์ 
ซ่ึงเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(Ordinary National Education Test -ONET) ผา่นทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2558 มีจ านวนหน่ึง
โรงเรียน คือ โรงเรียนประชานิเวศน์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

การด าเนินการวจิยัเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)วธีิการวจิยัใชรู้ปแบบการศึกษาเฉพาะ
กรณี (Case study method) โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured selection Interview) ผูใ้ห้ขอ้มูลในการ
วจิยั รวมทั้งส้ิน 7 คน คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน รองผูบ้ริหารฝ่ายวชิาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ โดยน ามาวิเคราะห์เชิง
เน้ือหา และน าเสนอผลการวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการบรรยาย 
 ผลการวจิยัพบวา่โรงเรียนมีกระบวนการบริหารงานวชิาการท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ 9 ดา้น โดยใชก้ระบวนการ
วงจรคุณภาพ Plan  การวางแผนงาน Do การปฏิบติั Check การตรวจสอบ Act การปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา ใน
แต่ละดา้น คือ  

1. แนวทางการบริหารงานวิชาการ 2. การบริหารจดัการหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา 3. การบริหารการ
จัดการเรียนรู้ 4. การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 5. การวดัผลประเมินผลการเรียน  6. การพฒันาส่ือ 
นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ 7. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 8. การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ 9. การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ เพื่อให้การบริหารงาน
วิชาการมีคุณภาพมากข้ึนและไดค้น้พบ JIRAPORN MODEL จากการกระบวนการบริหารงานวิชาการท่ีมุ่งเน้น
คุณภาพ 1) J ENJOY 2) I INFORMATION  3) R RELATIONSHIP  4) A  ATTIUDE 5) P PARTICIPATIONS 
6) O ORGANIZATION 7) R  RELAX 8) N NATURE  
 
ค าส าคญั:  คุณภาพ การบริหารงานวชิาการ 

mailto:tiso8899@hotmail.com
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the quality of the academic affairs administration of Prachaniwet 

School, Jatujak district, Bangkok, which is the only primary school to receive scores in the Ordinary National 
Education Test (ONET). The school passed five learning groups of Thai Language, Mathematics, Science, Social 
Study, Religion and Culture, Foreign Language of 2015 academic year. 

This qualitative research used a case study to interview with structural interviewing guidelines.  The 
interviewers were one director, one assistant director and five department chairs. Research 
instruments were interview and analyzed data from  interviews and open end questions. Descriptive analysis was 
used in this research.  
            The results showed the quality of the academic affairs administration of Prachaniwet School, Jatujak 
district, Bangkok of 9 areas using Deming Cycle – Plan, Do, Check and Act in each area are as follows:                               
1. Academic Affairs,   2. Curriculum Administration, 3. Knowledge Management Administration, 4. Internal for 
Academic Affairs SuPervision, 5. Evaluation and Measurement, 6. Develop Educational Media, 
Innovation,Technology and Sources of Knowledge, 7. Educational Research and Development, 8. Society 
Participation for the Academic Affairs Strength, and 9. Education Quality and Academic Affairs for Improving 
Academic Affairs Administration.  Moreover, it was found the JIRAPORN MODEL from the process of quality 
of the academic affairs administration was as follows: 1)  J  ENJOY, 2)  I  INFORMATION 
MAN,  3)  R  RELATIONSHIP, 4)  A  ATTTUDE, 5)  P  PARTICIPATIONS, 6)  O ORGANIZATION, 
7) R RELAX, and 8) N NATURE. 
 
KEY WORDS: Quality   Academic Affairs Administration 
 

1. ความส าคัญและทีม่าปัญหาของการวจัิย 
 การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชก้ารประสานความร่วมมือกนัหลายฝ่าย หน่วย
ปฏิบติัท่ีมีบทบาทในการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ  พฒันาผูเ้รียนโดยตรง คือ สถานศึกษา การท่ีสถานศึกษาจะ
สามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีคุณภาพตอ้งอาศยัระบบบริหารจดัการท่ีดี กระบวนการส าคญัจะส่งผลให้ระบบ
บริหารจดัการดีไดคื้อ การบริหารวชิาการ ซ่ึงงานวชิาการประกอบดว้ย การวางแผนงานวชิาการ การบริหารจดัการ
หลกัสูตรระดบัสถานศึกษา การบริหารการจดัการเรียนรู้ การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน การวดัผลและ
ประเมินผลการเรียน การพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวิชาการ และการประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวิชาการ การวจิยัเพ่ือพฒันาคุณภาพ
การศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550) 
        นอกจากน้ีในการจดัการศึกษาในปัจจุบนั ประสบปัญหาส าคญัคือ เร่ืองผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ค่อนขา้งต ่า พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และแกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 3) 2553 ไดก้ าหนดให้มีการพฒันาผูเ้รียนไวด้งัน้ี มาตรา 6 ก าหนดให้การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือ
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พฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข                                                                                                        
 ปัจจุบนัโรงเรียนประถมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานครท่ีมีทั้งหมด 438 โรงเรียน พบว่าผลคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ น พ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test - ONET) ของนัก เ รียน
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเป็นการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาทัว่ทั้งประเทศนั้นมีคะแนนต ่ากวา่เกณฑ ์ในขณะเดียวกนั
โรงเรียนประถมศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถมศึกษา) ท่ีไดค้ะแนนผา่นเกณฑ ์ทั้ง 
5 กลุ่มสาระเพียงโรงเรียนเดียว (ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร.2558) ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาการบริหารงาน
วิชาการท่ีมุ่งเน้นคุณภาพของโรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนประถมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็น
แนวทางในการบริหารงานวชิาการท่ีมุ่งเนน้คุณภาพเพื่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิแก่ผูเ้รียนมากท่ีสุด 
 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย                                                                                                                               
 (1) เพื่อศึกษาการบริหารงานวชิาการท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของโรงเรียนประชานิเวศน ์
 
3. กรอบแนวคิดในการวจัิย  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานวชิาการโรงเรียนประถมศึกษา ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 2554 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 
 

การบริหารงานวชิาการโรงเรียนประถมศึกษา  ประกอบดว้ย 
9 ดา้น ดงัน้ี                                                                              
1.  การวางแผนงานดา้นวชิาการ                                                       
2. การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา                                                         
3. การบริหารจดัการเรียนรู้                                                           
4. การนิเทศภายในโรงเรียน                                                               
5. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้                                                       
6. การพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้                         
7. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา                                             
8. การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใน
วชิาการ                                                                                 
9. การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ 
 

การบริหารงานวชิาการ
ท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของ
โรงเรียนประชานิเวศน ์
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชก้ารสัมภาษณ์ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง ผูใ้หข้อ้มูลในการวจิยั คือผูบ้ริหารโรงเรียน รองผูบ้ริหารฝ่ายวชิาการ และหวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาศาสตร์และวฒันธรรม จากโรงเรียน
ประชานิเวศน์ โรงเรียนประถมศึกษาสงักดักรุงเทพมหานครท่ีผา่นผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2558     

4.2 ขอบข่ายในการสัมภาษณ์ ได้แก่ การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 ดา้น ดงัน้ี 1. การวางแผนงานดา้นวิชาการ 2. การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 3. 
การบริหารจัดการเรียนรู้ 4. การนิเทศภายในโรงเรียน 5. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 6. การพฒันาส่ือ 
นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ 7. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  8. การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ในวชิาการ  9. การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ         

4.3 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั จ านวน 3 เดือน (พฤษภาคม พ.ศ 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2559)                                                   
4.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured  Interview) ซ่ึงเป็นแบบ

สัมภาษณ์ปลายเปิด จากผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาและเน้ือหาของแบบสมัภาษณ์  

 
 ตารางที ่1 เคร่ืองมือวจิยัจ าแนกตามกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
ท่ี กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ประเภทของเคร่ืองมือวจิยั การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
1 ผูบ้ริหารโรงเรียน 1 คน 

รองฝ่ายวชิาการ 1 คน หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รวมทั้งส้ิน จ านวน 7 คน 

แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ภาษาและเน้ือหาของแบบ
สมัภาษณ์โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 
              4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี (1) 
ติดต่อประสานงานวิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม เพ่ือขอหนงัสือขอความร่วมมือไป
ยงัผูบ้ริหารโรงเรียนประชานิเวศน์ เขตจตุจกัร สังกดักรุงเทพมหานคร (2) น าหนงัสือเสนอต่อผูบ้ริหารโรงเรียน
ประชานิเวศน์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั (3) ผูว้ิจยั
เดินทางไปสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลการวจิยั 
 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ กรณีศึกษาแบบเจาะจงผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) การสังเกต (observation) การสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง (Structured Interview)  
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5. สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง “การศึกษาการบริหารงานวชิาการท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของโรงเรียนประชานิเวศน์”  
ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
 การศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีมุ่งเน้นคุณภาพของโรงเรียนประชานิเวศน์ ไดจ้ากการสังเคราะห์
ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังน้ี   ขอ้มูลท่ีพบจากการสัมภาษณ์ พบว่า โรงเรียนประชานิเวศน์ เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารงานวิชาการ
มุ่งเนน้คุณภาพ โดยใชก้ระบวนการวงจรคุณภาพ (Deming) PDCA  Plan  การวางแผนงาน Do การปฏิบติั Check 
การตรวจสอบ Act การปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา  ในการบริหารงานวชิาการ 9 ดา้น คือ 1. แนวทางการบริหารงาน
วชิาการ 2. การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 3. การบริหารการจดัการเรียนรู้ 4. การนิเทศงานวชิาการภายใน
โรงเรียน 5. การวดัและประเมินผลการเรียน 6. การพฒันาส่ือนวตักรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 7. การวิจยั
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 8. การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ 9. การประกนั
คุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ  

ซ่ึงท าใหโ้รงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบัดีมาก ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร (SMART SCHOOL) อยู่ในระดบัดีเยี่ยม ผลการประเมินคุณภาพภายใน อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวยั (รอบท่ี 3) อยู่ในระดับดีมาก และมีผล
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test – ONET) ผ่านทั้ง 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2558 ซ่ึงมีจ านวนหน่ึงโรงเรียนเท่านั้น ในสังกดักรุงเทพมหานคร ระดบั
ประถมศึกษา คือ โรงเรียนประชานิเวศน์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยผลคะแนนผลคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test - ONET) ผ่านเกณฑ ์ร้อยละ 50 ข้ึนไป  ถือวา่
ผา่นเกณฑก์ารทดสอบ  มีดงัน้ี  

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผา่นเกณฑ ์ไดค้ะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 60.37  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผา่นเกณฑ ์ไดค้ะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 66.97  
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ผา่นเกณฑ ์ไดค้ะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 53.93  
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ผา่นเกณฑ ์ไดค้ะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 61.49 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวชิาภาษาต่างประเทศ ผา่นเกณฑ ์ไดค้ะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 60.50 
 
ผลการสมัภาษณ์รายดา้น มีดงัน้ี 
1. แนวทางการบริหารงานวชิาการ  

1.1 มกีารจดัท าข้อมูลสารสนเทศงานวชิาการ  
 ผูบ้ริหารมีการวางแผน การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนประชานิเวศน์มีการจดัท า

ขอ้มูลสารสนเทศงานวิชาการ โดยมีผูบ้ริหารวางแผน ประชุมคณะกรรมการการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศงาน
วิชาการ  ส ารวจและจดัท าทะเบียนเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศงานวิชาการ ไดแ้ก่ ส ารวจขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบั
ขอ้มูลห้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล ขอ้มูลพ้ืนฐานชุมชน ขอ้มูลบุคลากร นโยบายการ
พฒันาโรงเรียน สร้างเคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีไดม้าแยกประเภทการใชง้าน จดัระบบฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ 
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ขอ้มูลดา้นนกัเรียน  ขอ้มูลส่วนตวั ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการศึกษาต่อ ความสามารถพิเศษ ผลการสอบวดัความรู้
พ้ืนฐานระดบัชาติ (O-NET) ผลการสอบวดัคุณภาพการศึกษา ผลการแข่งขนัความสามารถทางวิชาการ ขอ้มูล
ส่วนตวั ขอ้มูลการปฏิบติังาน ขอ้มูลวฒิุการศึกษา ความสามารถพิเศษ การอบรม/สัมมนา ชั้นเรียนหอ้งสนบัสนุน
การเรียน ส่ือการเรียนการสอน วสัดุ อุปกรณ์ งานวิจยั  แหล่งเรียนรู้ ไดข้อ้มูลตามความตอ้งการและความจ าเป็น
ในการใชง้าน มีระบบฐานขอ้มูลท่ีใชส้ะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั บุคลากรในโรงเรียนมีทกัษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการพฒันางานได ้มีเวบ็ไซต์เพ่ือเผยแพร่
ผลงานของโรงเรียน โรงเรียนมีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพต่อการบริหารงานวชิาการ ขอ้มูลตอ้งเป็น
ปัจจุบนั มีขอ้มูลแต่ละดา้นเพ่ือสนบัสนุนเป็นการสอบวดัความรู้พ้ืนฐานระดบัชาติ (O-NET) (ผูบ้ริหารโรงเรียน
ประชานิเวศน์และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้, 5 กรกฎาคม 2559) 

1.2 การจดัท าแผนงานวชิาการ 
 ผูบ้ริหารมีการวางแผน การประชุมและแต่งตั้ งคณะกรรมการการจัดท าแผนงานวิชาการ การ

วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการของโรงเรียน จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส อุปสรรค กลยทุธ์  โครงการ พนัธกิจของ
โรงเรียน (MISION) วิชาการเด่นดี โดยเน้นการจัดหลกัสูตรและพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบัศกัยภาพของนักเรียนยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน การพฒันา
ศกัยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งนักเรียนเขา้ประกวดแข่งขนั ไดรั้บ
รางวลัรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับประถมศึกษา งานวนัวิชาการ 123 ปี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ไดรั้บการสนับสนุนส่งขา้ราชการครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ
วชิาการประจ าปีการศึกษา 2558 ในการจดัโครงการจะมีการจดันิทรรศการแสดงผลงานการส่งเสริมสนบัสนุนใน
การจดัหาซ้ือ ผลิตส่ือและการใชน้วตักรรม ส่ือเทคโนโลยี ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีพฒันางานการจดัการเรียน
การสอนการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งและมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อการเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมน าตน การส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีปลูกฝังให้
นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และค่านิยมอนัดีงามบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย มี
คุณธรรม  มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือน ามาพฒันาต่อไป (ผูบ้ริหารโรงเรียนประชานิเวศน์และ
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้, 5 กรกฎาคม 2559) 

2. ด้านการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา  
  โรงเรียนประชานิเวศน์มีการยดึหลกัการมีส่วนร่วมในการท างาน มีการวางแผนการบริหารหลกัสูตร มี
การด าเนินงานตามแผน เช่น การจดัอบรมครูทั้งโรงเรียนในการจดัท าหลกัสูตรเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจโดยแต่ละ
ฝ่ายแบ่งหนา้ท่ีกนัท างาน มีการพิจารณาเก่ียวกบัเอกสาร และตอ้งมีการรายงานผลบนัทึกการเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
สอบคดัเลือกครูภาษาและประเมินการสอนสม ่าเสมอ มีการพฒันาครูอย่างต่อเน่ืองโดยมีการอบรม สัมมนา ใน
หน่วยการเรียนรู้ ครูแต่ละคนตอ้งบูรณาการสอนเพ่ือใหเ้ขา้เด็กนกัเรียน สนบัสนุนงบประมาณในการจดัท าส่ือการ
เรียนการสอน และประเมินผลการบรรลุวตัถุประสงค ์เพื่อน าไปปรับปรุงหลกัสูตรในการพฒันา ออกแบบเทคนิค
การจดัการเรียนการสอน (ผูบ้ริหารโรงเรียนประชานิเวศน์และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้, 5 กรกฎาคม 2559) 
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 3. การบริหารจดัการเรียนรู้ 
 ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการเรียนรู้ มีการวางแผน การด าเนินการตามแผน จดัประชุม
ระดมสมอง สร้างความตระหนกัและสร้างความเขา้ใจกบับุคคลทุกฝ่าย โดยมีการก าหนดขอบข่ายงาน ใน 1. ดา้น
การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ มีการส่งเสริมครูให้เขา้ อบรม สัมมนา ตรวจสอบแผนการเรียนรู้ มี
การนิเทศเป็นระยะ ดูใบงาน โครงการต่างๆตรวจสอบวิเคราะห์บนัทึกหลงัสอนพร้อมหาแนวทางแกไ้ข 2. ดา้น
การบริหารตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผูบ้ริหารไดจ้ดัประชุมระดมสมอง สร้างความตระหนกัและสร้างความเขา้ใจ
กบับุคคลทุกฝ่าย โดยมีการก าหนดขอบข่ายงาน และแบ่งงาน โครงการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ 
ก าหนดปฏิทินปฏิบติังานอย่างชดัเจน มีการให้ก าลงัใจในการปฏิบติังาน โรงเรียนประชานิเวศน์ไดรั้บรางวลั
โรงเรียนแกนน าการอ่าน รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 โตว้าที ในการแข่งขนัสุดยอดเด็กเก่ง BMA TOPTALENT  
2015  นกัเรียนไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดงจากการคิดและแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16 ระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5-6 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทการค านวณโดยใชลู้กคิด การแข่งขนัความสามารถดา้นคณิตศาสตร์  
รางวลัเหรียญทองแดง ในการแข่งขนัระดบันานาชาติ รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 การแข่งขนัระดบักรุงเทพ จดัโดย
ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร นกัเรียนไดรั้บรางวลัในการประกวดแข่งขนั ไดรั้บรางวลัเหรียญทองโครงการ
พฒันาอจัฉริยภาพทางดา้นวิทยาศาสตร์ นกัเรียนไดรั้บคะแนนยอดเยี่ยมอนัดบั1 ระดบักรุงเทพมหานคร (ระดบั
ภาค) ในดา้นการทดสอบเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากบับริษทัเสริมปัญญา 3. ดา้นการส่งเสริมและพฒันา
ผูเ้รียน ผูบ้ริหารไดจ้ดัประชุมระดมสมอง สร้างความตระหนกัและสร้างความเขา้ใจกบับุคคลทุกฝ่าย โดยมีการ
ก าหนดขอบข่ายงาน มีปฏิทินปฏิบติังานชัดเจน แบ่งหน้าท่ีในการรับผิดชอบโครงการ กิจกรรม ชมรมต่างๆ 
ส่งเสริมการแข่งทักษะวิชาการ การแนะแนวทางให้นักเรียนได้เรียนต่อโดยมีการประชุมครูทั้ งโรงเรียน ซ่ึง
ผูบ้ริหารคอยให้ค  าแนะน า และตรวจสอบผลเป็นระยะ และน าผลมาพฒันา (ผูบ้ริหารโรงเรียนประชานิเวศน์และ
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้, 5 กรกฎาคม 2559) 
 

4.  ด้านการนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน  
 ผูบ้ริหารมีการวางแผนการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน โดยจดัค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
นิเทศ มีการนิเทศครูทุกคนในโรงเรียน คณะกรรมการประชุมเพื่อปรับปรุงการนิเทศโดยให้ค  าแนะน าและให้
ก าลงัใจผูถู้กนิเทศ ผูบ้ริหารโรงเรียนจะคอยให้ค  าปรึกษา ส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนจะมีการนิเทศตลอดเวลา เพ่ือ
ส่งเสริมการพฒันาการเรียนการสอนของครูและพฒันาศกัยภาพของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง (ผูบ้ริหารโรงเรียน
ประชานิเวศน์และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้, 5 กรกฎาคม 2559) 
  

5. ด้านการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้  
 ผูบ้ริหารมีการวางแผนดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การด าเนินการตามแผน การใหค้วามส าคญั 
โดยจดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรการฝ่ายวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยครูตอ้งจบการศึกษาวดัผล หรือวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้มาโดยตรง การท างานเป็นแบบมีส่วนร่วม โดยแบ่งครูฝ่ายวดัผลใหป้ระจ าแต่ละสายชั้น และ
จดัใหค้รูวดัผลมาประจ าฝ่ายวชิาการเพื่อติดต่อประสานงาน โรงเรียนประชานิเวศน์จึงมีการท างานอยา่งเป็นระบบ
และรวดเร็ว นอกจากน้ีโรงเรียนประชานิเวศน์ไดมี้การจดัท าโครงการวดัผลและประเมินผลข้ึนเพ่ือให้ครูและ
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นกัเรียนทุกคนพฒันาการจดัการเรียนการสอน มีการทดสอบตนเองโดยแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไดม้าตรฐานตาม
หลกัสูตรแกนกลาง ซ่ึงส่งเสริมความเป็นเลิศในดา้นวิชาการ โดยทางโรงเรียนประชานิเวศน์ไดร่้วมกนัวางแผน 
และด าเนินการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง โดยมีผูบ้ริหารคอยใหก้ าลงัใจ และส่งไปอบรมเฉพาะดา้น ซ่ึงส่งผลให้ผล
การสอบของนกัเรียนโรงเรียนประชานิเวศน์ผ่านเกณฑ ์(ผูบ้ริหารโรงเรียนประชานิเวศน์และหัวหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้, 6 กรกฎาคม 2559) 
 

6. การพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ 
 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีแผนการพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ไดใ้ห้ความส าคญัจดั
ประชุมเพื่อใหค้ณะครูทราบแนวทางการสร้างส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ โดยครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ไดร่้วมกนัพฒันาส่ือให้สอดคลอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจดัท าทะเบียนส่ือ ใชส่ื้อท่ีท าข้ึนไปใช้
ในการสอน เช่น ส่ือมลัติมีเดีย มีนิเทศภายในและประเมินผลการใชส่ื้อเม่ือส้ินปีการศึกษา เพื่อพฒันาปรับปรุงส่ือ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นความส าคญั จดัสรรงบประมาณในการท าส่ือ และใหข้วญัก าลงัใจ (ผูบ้ริหารโรงเรียนประชา
นิเวศน์และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้, 7 กรกฎาคม 2559) 
 

7. การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา            
 ผูบ้ริหารโรงเรียนประชานิเวศน์ได้ให้ความส าคญักับการวิจยั โดยมีการวางแผนการวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา ใหค้  าแนะน า  สนบัสนุนในดา้นอุปกรณ์ งบประมาณ มีการจดัประชุมแลกเปล่ียนการเรียนรู้ใน
การท าวิจัยเพ่ือพฒันานักเรียน สะท้อนความคิดระหว่างครูในโรงเรียน ผูบ้ริหารคอยให้ค  าแนะน า ให้การ
สนบัสนุนและติดตามผลอยา่งใกลชิ้ด  ซ่ึงงานวิจยัท่ีจดัท าไดเ้ผยแพร่ในส่ือสารสนเทศของโรงเรียน ครูท าวิจยัใน
ชั้นเรียนมีการน าปัญหาในการวิจยัไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาจากนั้นก็มีการประเมินความความหน้าทางดา้นการ
เรียนของเด็กนกัเรียน เม่ือส้ินภาคเรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดและน าเสนองานวิจยั  มีการน าผลการวิจยัมาใช้
ในการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สะทอ้นความคิดระหวา่งครูในโรงเรียน
มีผูบ้ริหารคอยแนะน า น าผลการวิจัยไปพฒันาและหาวิธีการท่ีหลากหลาย (ผูบ้ริหารโรงเรียนประชานิเวศน์และ
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้, 7 กรกฎาคม 2559) 
 
 8. การให้ชุมชนมส่ีวนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวชิาการ 
 โรงเรียนมีการวางแผนดา้นการใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ ผูบ้ริหาร
มีการประชุมการสร้างความตระหนักดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง มีการด าเนินการประชุมผูป้กครองโดย
สร้างความตระหนกัใหผู้ป้กครองเป็นสมาชิกโรงเรียน และส ารวจความคิดเห็นของผูป้กครอง ต่อการพฒันา มีการ
สร้างเครือข่ายผูป้กครองเพ่ือเป็นตัวแทนเสนอแนะ ประชุมกิจกรรมต่างๆ โดยมีเกณฑ์การคดัเลือกตัวแทน
ผูป้กครอง ตอ้งเป็นท่ียอมรับในดา้นความดี มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่หวงัผลตอบแทน น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมา
จดัการเรียนรู้ มีกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง ผูป้กครองช่วยสอน โครงการ ประชุมผูป้กครอง เพ่ือสร้าง
ความร่วมมือและแก้ปัญหาร่วมกัน ท าแบบสอบถามความตอ้งการในด้านการส่งเสริมการเรียนของนักเรียน 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 
 

430 

ติดตามผลประเมินผลเป็นระยะ สรุปผลและการพฒันาในปีต่อไปโดยทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
(ผูบ้ริหารโรงเรียนประชานิเวศน์และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้, 7 กรกฎาคม 2559) 
 

9. การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ 
 ผูบ้ริหารโรงเรียนประชุม ช้ีแจง จดัท ามาตรฐานโรงเรียน สู่การประกนัคุณภาพ มีการด าเนินการเป็น
ระบบการชดัเจน เพ่ือพฒันาคุณภาพในสถานศึกษาให้อยู่ในระดบัดีมากทุกมาตรฐาน เพ่ือให้เป็นการประเมิน
ตนเอง ทราบจุดเด่นและจุดท่ีควรพฒันา แนวทางพฒันาของโรงเรียน เพ่ือเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัไปสู่การปรับปรุง
พฒันาการด าเนินการของโรงเรียน  ขั้นตอนมีดงัน้ี ขออนุมติัโครงการ ก าหนดกิจกรรมซ่ึงประกอบไปดว้ย แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ศึกษามาตรฐานกรุงเทพมหานครและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) วางแผนเตรียมการเพ่ือปฏิบติั รวมประเมินผลการด าเนินงาน โดยกรรมการแต่ละมาตรฐาน  
กรรมการประเมินผลสรุปผลการประเมิน รายงาน SAR ประจ าปี   ในส่วนลกัษณะของโครงการท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษา มีการจดัองคก์ร โครงสร้าง และแผนบริหารงานอยา่งเป็นระบบประกอบดว้ยพนัธกิจ กลยทุธ์ 
โครงการเพ่ือเป็นการประเมินตนเอง จดัท ากรอบการประเมินตนเองและจดัท าเคร่ืองมือการประเมินตนเองของแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึงผลท่ีผ่านมา การประกนัคุณภาพ อยู่ในระดบัดีมาก มีการน าผลการประเมินเพื่อมา
พฒันาปรับปรุง (ผูบ้ริหารโรงเรียนประชานิเวศน์และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้, 7 กรกฎาคม 2559) 
 

6. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษา พบวา่ การศึกษาการบริหารงานวชิาการท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของโรงเรียนประชานิเวศน์ ผูว้จิยั
ขอน าผลการคน้พบการบริหารงานวชิาการ 
         1. ด้านการวางแผนงานวชิาการ  
 โรงเรียนประชานิเวศน์  1.1 มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ โดยมีผู ้บริหารประชุม
คณะกรรมการการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศงานวิชาการ  ส ารวจและจดัท าทะเบียนเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศงาน
วชิาการ ไดแ้ก่ ส ารวจขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัขอ้มูลหอ้งเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล ขอ้มูล
พ้ืนฐานชุมชน ขอ้มูลบุคลากร นโยบายการพฒันาโรงเรียน สร้างเคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีไดม้าแยก
ประเภทการใช้งาน จัดระบบฐานขอ้มูล ได้แก่ ข้อมูลด้านนักเรียน  ข้อมูลส่วนตัว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
การศึกษาต่อ ความสามารถพิเศษ ผลการสอบวดัความรู้พ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ผลการสอบวดัคุณภาพ
การศึกษา ผลการแข่งขนัความสามารถทางวิชาการ ขอ้มูลส่วนตวั ขอ้มูลการปฏิบัติงาน ขอ้มูลวุฒิการศึกษา 
ความสามารถพิเศษ การอบรม/สัมมนา ชั้นเรียนห้องสนับสนุนการเรียน ส่ือการเรียนการสอน วสัดุ อุปกรณ์ 
งานวิจยั  แหล่งเรียนรู้ ไดข้อ้มูลตามความตอ้งการและความจ าเป็นในการใชง้าน มีระบบฐานขอ้มูลท่ีใชส้ะดวก 
รวดเร็ว ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบัน บุคลากรในโรงเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการพฒันางานได ้มีเวบ็ไซต์เพ่ือเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน โรงเรียนมีระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพต่อการบริหารงานวชิาการ ขอ้มูลตอ้งเป็นปัจจุบนั  
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2554) การวางแผนงานวิชาการ เป็นการรวบรวม
ขอ้มูล สถิติเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ นักเรียน บุคลากร จดัท าแนวนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังาน
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วิชาการ จดัท าแผนงานวิชาการ ซ่ึงมีความส าคญัและจ าเป็นในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ขอ้มูลสาระ
สนเทศเป็นส่ิงจ าเป็นในการวางแผนการบริหารงานวชิาการ ขอ้มูลสารสนเทศท่ีดีตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเป็น
ปัจจุบนั สามารถตอบสนองผูใ้ชไ้ดท้นัเหตุการณ์ สามารถน ามาวเิคราะห์เพื่อแกปั้ญหา และน ามาปรับปรุงงานของ
ตนเองให้ดียิ่งข้ึน รวมทั้งผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถศึกษาผลการท างานของบุคลากรงานของตนเองให้ดียิ่งข้ึน 
รวมทั้ งผู ้บริหารโรงเรียนสมารถศึกษาผลการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการช้ีแนะ ช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหานั้นๆ ไดง่้ายข้ึน 

1.2) การจดัท าแผนงานวชิาการ 
  ผูบ้ริหารได้ตระหนักถึงความส าคญัในการจัดท าแผนงานวิชาการโรงเรียน มีระบบขอ้มูล

สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพต่อการบริหารงานวิชาการ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการด าเนินโครงการส่งเสริม
เทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการพฒันาระบบสารสนเทศบุคลากรเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
  ซ่ึงสอดคลอ้งกับส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2554) การจัดท าแผนงานวิชาการใน
โรงเรียน เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งปฏิบติัเพ่ือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ไดม้าก
ท่ีสุด โดยมีความส าคญั คือ 1. การจัดท าแผนงานวิชาการจะเป็นตวัก าหนดโครงการ/กิจกรรม/งานท่ีจะท าใน
อนาคต 2. โรงเรียนสามารถด าเนินงานไปตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไวไ้ด้ 3.ท าให้สามารถพฒันาโรงเรียนไปตาม
ทิศทางท่ีก าหนดไว ้และสามารถคงอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 4. ช่วยให้ใชง้บประมาณและทรัพยากร
อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด 
        2. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีกิจกรรมและประสบการณ์ท่ีจดัให้นกัเรียน โดยมี
เน้ือหาสาระชดัเจน เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้ประสบผลส าเร็จ เร่ิมจากการท่ีโรงเรียนคดันกัเรียนตั้งแต่แรกเขา้เรียน
อนุบาล คือ การใชแ้บบขอ้สอบทดสอบและการสัมภาษณ์  เม่ือนกัเรียนเขา้ศึกษา มีการสอนซ่อมเสริมนกัเรียนท่ี
อ่อนและส่งเสริมนักเรียนท่ีเก่งโดยมีการส่งนักเรียนเขา้แข่งขนั ไดป้ระสบผลส าเร็จ คือ  นักเรียนไดรั้บรางวลั 
นกัเรียนผา่นการทดสอบซ่ึงสอดคลอ้งกบัพิทกัษ ์แกว้ในเมฆ (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการบริหารจดัการ
หลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง กลุ่มตวัอยา่งคือผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กับการ
บริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า การปฏิบัติการบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง ทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่ การเตรียมความพร้อม  การจัดท าหลักสูตร  การ
ด าเนินการใชห้ลกัสูตรและการประเมินผลหลกัสูตร มีค่าเฉล่ียคะแนนการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก         
 3. การบริหารการจัดการเรียนรู้ มีการบริหารจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การบริหารจดัการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจิราภา เพียรเจริญ (2556) 
กล่าววา่ ผูบ้ริหารมีบทบาทในการบริหารจดัการเรียนรู้โดยยึดหลกัการแนวคิดและจุดเนน้ของการจดัการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
โดยเป็นก าหนดนโยบาย กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบครบวงจร ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
 4. การนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน มีการนิเทศโดยผูบ้ริหารตลอดเวลาอยา่งต่อเน่ือง การนิเทศงาน
วิชาการภายในโรงเรียนตลอดเวลาโดยกล่าวให้ก าลงัใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคมกริช มาตยว์ิเศษ (2553) กล่าววา่ การ
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นิเทศเป็นวิธีการท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถส าหรับหน่วยงาน โดยความ
ร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในการด าเนินงานใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงทางวชิาการและนวตักรรมการสอนต่าง ๆ 
นอกจากนั้นยงัเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจใหแ้ก่ครูอีกดว้ย การนิเทศภายในมีความจ าเป็นและความส าคญัอยา่งยิง่
ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพราะเป็นความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรงของบุคลากรทุกภาคส่วน
ท่ีจะตอ้งพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงข้ึน การให้ก าลงัใจ สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรใน
สถานศึกษาไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองในการจดัการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งสู่คุณภาพท่ีสูงข้ึนของนกัเรียน 
 5. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ ครูฝ่ายวดัผลจบสาขาวชิาวดัและประเมินผลการเรียนรู้มาโดยตรง มี
การแบ่งงานการปฏิบติัการจดัท าโครงการวดัผลและประเมินผลข้ึนเพ่ือใหค้รูและนกัเรียนทุกคนพฒันาการจดัการ
เรียนการสอน ผูบ้ริหารไดใ้ห้ความส าคญัจดัค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ โดยครู
ตอ้งจบตรงเอก คือจบฝ่ายวดัผลมาโดยตรง การท างานเป็นแบบมีส่วนร่วม โดยแบ่งครูฝ่ายวดัผลและประเมินผล
การเรียนรู้ให้ประจ าแต่ละสายชั้น และจดัให้ครูวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้มาประจ าฝ่ายวิชาการเพ่ือติดต่อ
ประสานงาน โรงเรียนประชานิเวศน์จึงมีการท างานอยา่งเป็นระบบและรวดเร็ว นอกจากน้ีโรงเรียนประชานิเวศน์
ไดมี้การจดัท าโครงการวดัผลและประเมินผลข้ึนเพ่ือให้ครูและนกัเรียนทุกคนพฒันาการจดัการเรียนการสอน มี
การทดสอบตนเองโดยแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไดม้าตรฐานตามหลกัสูตรแกนกลาง ซ่ึงส่งเสริมความเป็นเลิศใน
ด้านวิชาการ โดยทางโรงเรียนประชานิเวศน์ได้ร่วมกันวางแผน และด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยมี
ผูบ้ริหารคอยใหก้ าลงัใจ และส่งไปอบรมเฉพาะดา้น ซ่ึงส่งผลให้ผลการสอบของนกัเรียนโรงเรียนประชานิเวศน์
ผา่นเกณฑ ์ 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ (2552) กล่าวถึงการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้ง
อยู่บนหลกัการพ้ืนฐานสองประการคือการประเมินเพ่ือพฒันาผูเ้รียนและเพ่ือตดัสินผลการเรียน ในการพฒันา
คุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาและประเมินตาม ตวัช้ีวดั
เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้สะทอ้นสมรรถนะส าคญั  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนซ่ึงเป็น
เป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบัไม่วา่จะเป็นระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา ระดบั
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดบัชาติ 
 6. การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้  มีการน าเสนอส่ือการสอนของคณะครูทุกคน ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพญ็ศรี ศรีสวสัด์ิ และคณะ (2552) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้
ชุดส่ือประสมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์กลุ่มท่ีเรียนดว้ยชุดส่ือ
ประสมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนโดยวิธีบรรยายในชั้นเรียนแบบปกติ และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนดว้ยชุดส่ือประสมผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวชิาการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูทุกคนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ น าเสนอผลงานวจิยัปลายภาคเรียน โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมีบทบาทในการมีส่วนร่วมคอยใหค้  าแนะน า โดย
สอดคลอ้งกับสุธาภรณ์ วรกาญจนกุล (2556) ได้ศึกษากระบวนการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน
มธัยมศึกษา อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐมพบวา่ความคิดเห็นของครูผูป้ฏิบติัการสอนท่ีมีต่อกระบวนการ
ส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่น
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ระดบัปานกลางและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความคิดเห็นต่อกระบวนการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน 
ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการใหค้วามส าคญักบังานวจิยัในชั้นเรียน และ ดา้นการส่งเสริมใหเ้กิดความส าเร็จของ
งานวิจยัในชั้นเรียน และ ดา้นการให้ความยอมรับนบัถือต่อครูผูท้  าวิจยัในชั้นเรียน ดา้นการมีความรับผิดชอบต่อ
ครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน และดา้นการส่งเสริมความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของครูผูท้  าวจิยัในชั้นเรียน  
 8. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการโรงเรียนมีกิจกรรมท่ีให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ โดยจดักิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยนอ้ง ผูป้กครองช่วย
สอนซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ปารณทตัต ์แสนวิเศษ (2551) พบวา่ยงัมีโรงเรียนจ านวนหน่ึงท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาอยา่งไดผ้ล และประสบความส าเร็จในการบริหารงาน เป็นท่ีนิยมของผูป้กครองและนกัเรียน ตลอดจน
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการศึกษา จึงเป็นจุดสนใจในการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือพฒันาการศึกษาและประกอบ
กบัผูว้จิยัเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีความตระหนกัท่ีจะศึกษา 
แนวคิดท่ีจะให้ชุมชนไดร่้วมพฒันาจดัการศึกษาอย่างไดผ้ล และประสบผลส าเร็จโดยเฉพาะ ในโรงเรียนท่ีมี
ผลงานดีเด่น 
 9. การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวชิาการ ผูบ้ริหารไดต้ระหนกัถึงการท ามาตรฐานโรงเรียนโดย
ใหค้ณะครูเลง็เห็นความส าคญัสู่การประกนัคุณภาพเพ่ือใหด้ าเนินการเป็นระบบการชดัเจน มีการจดัท าโครงการ
ประกนัคุณภาพของสถานศึกษาภายในโรงเรียน โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชยัวฒัน์ (2553) ท่ีพบวา่ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารมีอิทธิพลสูงสุดต่อการประกนคุณภาพ
การศึกษา และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แคทลียา (2554) นิจวรรณ(2555) ท่ีใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร  
 การสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารโรงเรียน รองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ผูว้ิจยัไดพ้บ MODEL ท่ีสามารถน าไปใชก้บัผูบ้ริหารระดบัอ่ืนไดด้ว้ย โดยใชช่ื้อวา่ JIRAPORN MODEL 
ดงัน้ี จุดเด่นในดา้นการศึกษาการบริหารงานวชิาการท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของโรงเรียนประชานิเวศน์ 9 ดา้นน้ีไดมี้การ
ผสมผสานดว้ย JIRAPORN MODEL ดงัน้ี 
 J  ENJOY คือ ความสุข ผูบ้ริหารโรงเรียนใชเ้ทคนิคบูรณาการท่ีหลากหลายไม่วา่จะเป็นเทคนิคของการ
ส่ือสาร เทคนิคการทา้ทาย เทคนิคการเขา้ใจ เทคนิคของภาวะผูน้ า การแนะน า การให้อภยั เทคนิคของภาวะผูน้ า 
เทคนิคการกระตุน้เสริมแรงโดยทั้งค  าพดูวาจา การใหก้ าลงัใจ เอาใจใส่ ใกลชิ้ด ติดตาม โดยใชจิ้ตวทิยาประเมินวา่
ขณะน้ีครูเป็นอย่างไรบา้ง สุขหรือทุกข์ ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ไปดูแลเหมือนพี่เหมือนน้อง เหมือนญาติ ท าให้ครูมี
ความสุข ซ่ึงผลท่ีออกมาคือจะไดง้านท่ีมีความหลากหลาย ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัเวลามาก ตอ้งมีการทุ่มเท 
จริงใจ ยดืหยุน่ ใหโ้อกาส เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัครู สุดทา้ยผลท่ีเกิดข้ึนก็ใหมี้ความสุขร่วมกนั มีความภูมิใจร่วมกนั  
 I  INFORMATION MAN หมายถึง ขอ้มูล ระเบียบแบบแผน ทุกอยา่งตอ้งมีระเบียบแบบแผน โครงสร้าง
วฒันธรรมไทย โครงสร้างทางวฒันธรรมองคก์ร ตอ้งเช่ือมดว้ยคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นอิทธิบาท 4 สังคหะวตัถุ 4 
โดยการท่ีผูบ้ริหารปฏิบติักบัครูในโรงเรียน 
 R  RELATIONSHIP หมายถึง มนุษยสัมพนัธ์ การรู้จกัพูด การยิม้ การวางตวัให้มีเสน่ห์กบัคนรอบขา้ง 
ปฏิบติัตนท าใหค้นรอบขา้งรู้สึกวา่น่าคบ ไม่มีการระแวง เป็นตวัของตวัเอง 
 A  ATTTUDE หมายถึง เจตคติ 
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 P  PARTICIPATIONS หมายถึง การมีส่วนร่วม ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม แต่ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเหมือนกนั
หมด เพราะครูแต่ละคนก็มีความแตกต่างกนั 
 O  ORGANIZATION หมายถึง การสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีดี โดยเอาหลกัของวฒันธรรม ประเพณี วถีิ
ชีวติการด ารงตนมีจุดรวม 
 R  RELAX  หมายถึง  การผอ่นคลาย ยดืหยุน่ ไม่ตึงเครียด มีกิจกรรมนนัทนาการสอดแทรก เพ่ือลด
ภาวะตึงเครียด ผอ่นคลาย จะก่อใหเ้กิดผลดี                                                                                                                             
 N NATURE หมายถึง ความเป็นธรรมชาติ ไม่มีปรุงแต่ง จริงใจ เพราะถา้มีความจริงใจต่อกนัการท างาน
ก็ประสบผลส าเร็จ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้  
  (1) ผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของโรงเรียนประชานิเวศน์โรงเรียนท่ีไม่
ผ่านผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test -ONET) 
สามารถไปประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาโรงเรียนต่อไป                                                                                                                                                                           
 (2)โรงเรียนท่ีไม่ผา่นผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Education Test -ONET) สามารถน าการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประชานิเวศน์ ไปใช้ในการบริหารงาน
วชิาการโดยใชว้งจรคุณภาพของโรงเรียนต่อไป 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
              (1) ควรมีการศึกษาท าการวจิยัโรงเรียนท่ีไม่ผา่นผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test -ONET)   
 (2) ควรมีการศึกษาปัญหา อุปสรรค โอกาส ของผลโรงเรียนท่ีไม่ผ่านคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test -ONET)  เพื่อน าไปพฒันางานวจิยัต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกดั

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ดา้นการการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น การศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
โรงเรียนในสหวทิยาเขตปราสาทพญาไผ ่สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา  2558 
จ านวน 8 โรงเรียน โดยใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครู โรงเรียนในสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 8 โรงเรียน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา คระกรรมการสถานศึกษา และครูผูส้อน 
ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาไดม้าจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ส่วนครูผูส้อนไดม้าโดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน แลว้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย รวมจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูล 281 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการบริหารบุคคลและดา้น
การบริหารงานทัว่ไป มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือดา้นการบริหารงานวชิาการ  
 
ค าส าคญั: การบริหารแบบส่วนร่วม, การบริหารการศึกษา, การมีส่วนร่วม 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to study four fields of the participative administration conditions of 

schools under the Secondary Educational Service Area  Office 25.  Those four fields were: academic 
administration, budget administration, personnel  administration and  general administration. The samples 
comprised of 8 schools in  Prasartphayaphai united campus using purposive sampling.  All kinds of information 
were from school administrators, teachers and the committee of school foundation in those 8 schools in academic 
year of 2015. There were 8 school administrators. The samples were 281 teachers from  Krejcie & Morgan’s table 
through easy sampling . The study instruments were questionnaires. Mean and standard deviation were used to 
analyze the collected information. 

The result of the study showed that the participative administration conditions of schools in the 
Secondary Educational Service Area Office 25 are in the best level. The highest mean is the field of personnel 
administration and general administration. The lowest mean is the field of academic administration. 

 
KEY WORDS: Participative Administration, Educational Administration, Participation 

 
1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ภาวะการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของประเทศเกือบทัว่โลกทางเศรษฐกิจ สังคม และทางการเมือง จาก
กระแสโลกาภิวตัน์ ในยคุแห่งการเปล่ียนแปลงและยคุขอ้มูลข่าวสาร ท าให้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยซ่ึง
อาจยงัปรับตวัไม่ทนั ยงัตอ้งเผชิญกบัหลายสถานการณ์ปัญหา จากการสรุปประมวลทศันะทางวิชาการของนกั
การศึกษา (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ( 2554) ระบุไวว้า่ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัปัญหาหลายประการทั้ง
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจตกต ่าการเส่ือมทางศีลธรรม ความสูญเสียเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ส่งผลใหเ้กิดแนวคิด
ในการปฏิรูปดา้นต่างๆ ของประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยการปฏิรูปการเมือง การปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูป
ทางการศึกษา ซ่ึงในส่วนของการปฏิรูปการศึกษานั้นนบัเป็นการปรับเปล่ียนการพฒันาท่ีเป็นรากฐานส าคญัของ
การพฒันาประเทศ 

การพฒันาประเทศเป็นหนา้ท่ีของทุกคนในประเทศท่ีจะตอ้งเขา้ใจหนา้ท่ี  และแสดงบทบาทให้ถูกตอ้ง
เหมาะสม กลไกการพฒันาประเทศมีหลายด้านท่ีคอยขบัเคล่ือนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นดา้นการศึกษา ดา้น
การเมืองการปกครอง ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นการคา้ธุรกิจต่างๆ ส่ิงส าคญัท่ีเป็นพ้ืนฐานส าหรับการพฒันาประเทศ
คือ การพฒันาดา้นการศึกษา ซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัท่ีสุด เพราะการศึกษาของคนในชาติเปรียบเสมือนเส้นเลือดท่ี
คอยหล่อเล้ียงในทุกๆ ดา้น การให้ความส าคญัในดา้นการศึกษาถือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับทุกประเทศ 
ส าหรับในประเทศท่ีพฒันาแลว้ลว้นเป็นประเทศท่ีมีประชาชนไดรั้บการพฒันาดา้นการศึกษาท่ีดีมาก่อนแลว้ค่อย
มุ่งพฒันาในดา้นอ่ืนๆ ต่อไป เหตุน้ีเองท าให้ทุกภาคส่วนเร่ิมมีความตระหนักให้ความส าคญัมากข้ึนและปรากฏ
ภาพความชัดเจนข้ึนเม่ือพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้
บญัญติัสาระท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของพอ่แม่ ผูป้กครอง องคก์รหน่วยงานต่างๆ ในการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา 
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และพฒันาดา้นการศึกษา ไม่วา่จะเป็นการใหส้งัคมไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ใหส้ถานศึกษามีการประสาน
ความร่วมมือกบัผูป้กครองชุมชนทุกๆ ฝ่ายเพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยในช่วงปัจจุบนัน้ีมุ่งเน้นท่ีจะให้องค์กรของสังคมทุกส่วนเขา้มามี
บทบาทในการจดัการศึกษา และใหมี้การกระจายอ านาจการจดัการศึกษามาท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามี
อ านาจอิสระในการตดัสินใจเก่ียวกบัการ จดัการศึกษาของตนเองมากข้ึนโดยเฉพาะสถานศึกษามีอ านาจและความ
รับผิดชอบค่อนขา้งเบ็ดเสร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School - Based 
Management : SBM) ดว้ยความเช่ือท่ีวา่ การตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา น่าจะเกิด
จากการตดัสินใจของคณะบุคคลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีอยู่ใกลชิ้ด และมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนมากท่ีสุดและท่ี
ส าคญักระบวนการบริหารจดัการจะตอ้งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพราะผลการศึกษาหรือคุณภาพนกัเรียนจะเกิดข้ึนท่ี
โรงเรียนเป็นหลกั โดยเฉพาะอยา่งยิง่พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ี แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ไดก้ าหนดใหมี้การกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นวชิาการ 
ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง โดยหวงัว่า เม่ือมีการกระจายอ านาจออกจากกระทรวงไปแลว้ 
ขั้นตอนการบริหารจะน้อยลงเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ แต่ละเร่ืองจะสั้นลง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาจะพ่ึงตนเองมากข้ึน ประสิทธิภาพการบริหารจดัการจะสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัมาตรา 29 ใหส้ถานศึกษา
ร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ 
สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพ่ือพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาระหว่างชุมชน การมีส่วนร่วมในดา้นต่าง ๆ  จะสามารถ
น าไปใช ้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดสู้งข้ึน ดงันั้น สถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นหน่วยปฏิบติัท่ีส าคญัท่ีสุด 
จะตอ้งแสดงบทบาทให้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติท่ีเน้นการ บริหารจดั
การศึกษาโดยการมีส่วนร่วม ใหทุ้กคนทุกฝ่ายไดแ้สดงความคิดเห็นและเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่ง
แทจ้ริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)  

ส านกังานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551) กล่าววา่ กระทรวงศึกษาธิการไดก้ระจายอ านาจ
จากส่วนกลางไปยังส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให้รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญติัระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2547 ในกลุ่มสถานศึกษาทุกขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ ซ่ึงส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได้กระจายอ านาจการบริหารไปยงั
สถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล  ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ  งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป 
สนบัสนุน นิเทศ ก ากบัและติดตามการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดัทุกขนาด ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมี
บทบาทส าคญัต่อการบริหารจดัการสถานศึกษาเพ่ือใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนารมณ์ของการจดั
การศึกษาในยคุปฏิรูปการศึกษา ก่อใหเ้กิดความสามคัคี และลดความขดัแยง้ในการท างานเพ่ิมความไวว้างใจ สร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการท างาน ช่วยให้ผูร่้วมงานมีสุขภาพจิตดี สร้างความเป็นประชาธิปไตย ลดค่าใชจ่้ายและใช้
ทรัพยากร ช่วยให้การใชง้บประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บุคลากรเกิดความรู้สึกวา่เขาเป็นส่วนหน่ึงของ
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องคก์าร ก่อใหเ้กิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกนั เปิดโอกาสใหมี้การส่ือสาร ท าใหผ้ลการปฏิบติังานดีข้ึน 
สอดคลอ้งกับแนวทางการบริหารท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 ท่ีเนน้การบริหารโดยให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ประชาชน และองคก์รต่าง ๆ เขา้มามีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการมากข้ึน นั่นคือ การบริหารโดยองค์คณะบุคคล หรือการบริหารแบบมีส่วนร่วม (ธีระ รุญ
เจริญ, 2545) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาเห็นความส าคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วมจึงมีความสนใจว่า ใน
ปัจจุบนัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ซ่ึงเป็นส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีผูศึ้กษาสังกดัอยู่
นั้ น มีสภาพการการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 อยา่งไร ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาน าไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันา ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา อนัจะส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาไดบ้รรลุผลตามเป้าหมายการจดั
การศึกษาอยา่งมีคุณภาพต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารแบบส่วนร่วมของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
เขต 25 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา ท่ีปรากฏใน 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีระบุวา่ การบริหารและการจดัการศึกษาการจดัระบบ โครงสร้าง  
และกระบวนการจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัวา่ มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มาตรา 9(2) และการมีส่วนร่วมขององคก์รชุมชน มาตรา 9(6)  ก าหนดใหอ้งคก์รชุมชนร่วม
เป็นคณะกรรมการการศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรา 38 วรรคสอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตร 40  ซ่ึงจะรองรับการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาจากกระทรวงใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
วชิาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป (มาตรา 39) บทบญัญติัดงักล่าว เป็นแนวทางใน
การสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยั เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครู ท่ีมีต่อสภาพการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดงัปรากฏตามกรอบการวจิยั ตามภาพประกอบท่ี 1 

 

ตวัแปรอสิระ  ตวัแปรตาม 
     (1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
     (2) ครู   
     (3) คณะกรรมการสถานศึกษา   
 
  

 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสห
วทิยาเขตปราสาทพญาไผ ่ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่  
     1) การบริหารงานวชิาการ  
     2) การบริหารงบประมาณ  
     3) การบริหารงานบุคคล 
     4) การบริหารทัว่ไป 

 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดของการวจิยั 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) โดยวิธีเก็บขอ้มูล 

ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลจากโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25    ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 10 สหวิทยาเขต รวม 84 โรงเรียน  งานวิจยัน้ีใชก้ลุ่มตวัอย่าง โรงเรียนในสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 8 โรงเรียน โดยใชก้ารเลือก
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) (ส านักนโยบายและวิชาการสถิติ, 2555) ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 8 โรงเรียน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และครูผูส้อน ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาไดม้าจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ส่วนครูผูส้อนไดม้าโดย
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) แลว้ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling)  
               4.2 ตัวแปรที่ศึกษา ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ครูผูส้อนในโรงเรียนส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ขอนแก่น เขต 25 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความคิดเห็น
เก่ียวกับสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา ขอนแก่น เขต 25  ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) 
การบริหารงานบุคคล และ4) การบริหารทัว่ไป 

4.3 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั จ านวน 7 เดือน (ตุลาคม 2558 – เมษายน 2559)                    
4.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1  แบบสอบถาม ขั้วมูล

ทั่วไป ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยครอบคลุมเน้ือหาทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย  ดา้นการบริหารงานวชิาการ ดา้นการ
บริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มีตวัเลือก 5 ระดบั และตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั 0.97 
                4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

(1) น าหนังสือขออนุญาตจากวิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุนการวิจยั (2) ขอหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 (3) ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยน าแบบสอบถาม หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลจากวิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการ
จดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม และหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลจากส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ส่งไปยงัโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทางไปรษณีย ์จ านวน 203 ฉบบั รวบรวมแบบสอบถาม
กลบัคืนและเป็นฉบบัท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งหมด จ านวน 203 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล ใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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5. สรุปผลการวจัิย 
                การศึกษาเร่ือง “สภาพการบริหารแบบส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25” ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
 

ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (N = 281) ร้อยละ 
1. เพศ   

1.1 ชาย 105 37.37 
1.2 หญิง 176 62.63 

2. อาย ุ   
2.1 นอ้ยกวา่ 30 ปี 46 16.37 
2.2 30-40 ปี 66 23.49 
2.3 41-50 ปี 91 32.38 
2.4 51-60 ปี 78 27.76 

3. วฒิุการศึกษา   
3.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 2 0.71 
3.2 ปริญญาตรี 165 58.72 
3.3 ปริญญาโท 109 38.79 
3.4 สูงกวา่ปริญญาโท 5 1.78 

4. ต าแหน่งปัจจุบนั   
4.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 18 6.41 
4.2 ครูผูส้อน 185 65.84 
4.3 คณะกรรมการสถานศึกษา 78 27.76 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 281 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น ร้อยละ 62.63 
มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.38 มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ 58.72 และมีต าแหน่ง
เป็นครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ 65.84 

 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม 
 

ข้อ การบริหารโรงเรียนแบบมส่ีวนร่วม 
ระดบัการบริหารแบบมส่ีวนร่วม 

แปลผล 
X  S.D. 

1 ดา้นการบริหารงานวชิาการ 3.83 0.76 มาก 
2 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 3.96 0.87 มาก 
3 ดา้นการบริหารบุคคล 4.09 0.91 มาก 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
 

ข้อ การบริหารโรงเรียนแบบมส่ีวนร่วม 
ระดบัการบริหารแบบมส่ีวนร่วม 

แปลผล 
X  S.D. 

4 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 4.09 0.83 มาก 
 โดยรวม 3.99 0.84 มาก 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.99, S.D.=0.84 ) เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้นพบวา่ ดา้น
การบริหารบุคคลและดา้นการบริหารงานทัว่ไปมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X

= 4.09, S.D.= 0.91 และX = 4.09, S.D.= 0.83 ตามล าดบั) ล าดบัรองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.96, S.D.=0.87) และดา้นการบริหารงานวิชาการมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( X = 3.83, S.D.=0.76) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการบริหารงานวชิาการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด คือดา้นการบริหารงานบุคคล โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นการบริหารวิชาการ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.83, S.D.=0.76)   เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมาคือ 
สนับสนุนสถานท่ีต่างๆ ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ร่วมมือ
สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

2. ดา้นการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.96, S.D.=0.87) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มีส่วนร่วมแสวงหากองทุนช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดแคลน รองลงมาคือ มี
ส่วนร่วมประเมินผลการใชจ่้ายงบประมาณตามแผนการใชจ่้ายท่ีก าหนดไว ้ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ มีส่วน
ร่วมรับรู้เก่ียวกบัรายรับ - รายจ่าย ในดา้นการเงินและการจดัซ้ือจดัจา้ง 

3. ดา้นการบริหารบุคคล โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.09, S.D.= 0.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ สนบัสนุนใหบุ้คลากรในโรงเรียนร่วมกนัท างานเป็นหมู่คณะมีการช่วยเหลือ
เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั รองลงมามีส่วนร่วมในการแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาคดัเลือกบุคลากรเพ่ือปฏิบติังานใน
โรงเรียน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ร่วมเป็นคณะกรรมการออกกฎระเบียบเก่ียวกบับุคลากร 

4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.09, S.D.= 0.83)  เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัตั้งกลุ่มชมรม หรือสมาคมของผูป้กครองหรือ
ศิษยเ์ก่า รองลงมาคือ ใหค้วามช่วยเหลือประสานความช่วยเหลือเพ่ือแกปั้ญหานกัเรียนทุกๆ ดา้น  จดัสปัดาห์
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นใหค้รูและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมแสดงเพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความรักทอ้งถ่ิน 
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6. อภิปรายผล  
จากการศึกษาการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 25 ผูศึ้กษาขอน าเสนอการอภิปรายผล ดงัน้ี 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  จาก

ผลการศึกษาพบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
25  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ รองลงมาคือ ดา้นการ
บริหารงานงบประมาณและดา้นการบริหารทัว่ไป ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการบริหารงานบุคคล 
แสดงใหเ้ห็นวา่การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
ท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด  คือ ด้านการบริหารวิชาการ  ท่ีเก่ียวกับการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาการ
พฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพฒันาแหล่งเรียนรู้การนิเทศการศึกษา การแนะแนว
การศึกษา การพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การ
ประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัถานศึกษาอ่ืน และการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา สอดคล้องกับ สุขตา แดงสุวรรณ์ (2558) ท่ีได้ศึกษา
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่การ
มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกบั 
นฤมล ชนะคุม (2557) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในเขตอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตอ าเภอล าลูกกาจงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สิริกร ทิ
ติยวงษ์ (2556) ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกดั
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก อรวรรณ เช้ือโชติ (2555) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบวา่ การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเทศบาล จงัหวดัอุบลราชธานี ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร, ดา้นการเรียนการ
สอน, ดา้นการนิเทศการสอน, ดา้นการวดัผลและประเมินผล และดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบั
มาก อีกทั้งยงัมีผลการศึกษาในทิศทางเดียวกนักบั สาริกา ธรรมรักษา (2558) ท่ีไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษา พบวา่ สภาพ
การมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการ
บริหารแบบส่วนร่วมภายในโรงเรียนระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี เป็นลกัษณะ
ของการด าเนินงานท่ีเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เสนอความคิดเห็นเพื่อ
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา ด าเนินการ ประเมินผล และรวมถึงร่วมรับผลท่ีเกิดจากการด าเนินการนั้นๆ นอกจากน้ียงัมี
การประสานงานและความรับผิดชอบท่ีมีร่วมกนั โดยเห็นแก่ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัทางโรงเรียน ซ่ึงท าให้การ
ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข
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เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ในประเด็นของการก าหนดใหก้ระจายอ านาจการบริหาร และการจดัการศึกษา ซ่ึงมี
หลกัการบริหารคือการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Elliont (1994) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
การมีส่วนร่วมกบัการกระจายอ านาจในโรงเรียนเพ่ือก าหนดคุณภาพของโรงเรียน ผลการวจิยัพบวา่ การเพ่ิมความ
ร่วมมือและการตดัสินใจร่วมกันในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพของโรงเรียนจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพจะตอ้งประกอบดว้ย การวางแผนล่วงหน้า การวดัผลการไดรั้บความสนับสนุนช่วยเหลือ การน า
ความร่วมมือและการกระจายอ านาจไปใชใ้นโรงเรียน เช่นเดียวกบั Frost and Others (2010) ไดท้ าการศึกษาใน
เร่ืองของการส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษาดว้ยความสัมพนัธ์กนัของฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน ซ่ึง
พบว่าการมีส่วนร่วมกนัของคนในองคก์รท่ีประกอบไปดว้ย การจดัหลกัสูตรท่ีอา้งอิงประสบการณ์ การเรียนรู้
แบบกลุ่ม สภาพชีวิตนักเรียน และการบริการทางการเรียน จะมีส่วนช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา
ประสบความส าเร็จมากข้ึน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน ์

1.1 จากผลการศึกษาพบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการบริหารงานวชิาการ ดงันั้นส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาควรจดัอบรมใหค้วามรู้อบรมเชิงปฏิบติัการ ประชุม สมัมนาทางวชิาการเก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการ
เพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูบ้ริหารโรงเรียน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการบริหารงานวชิาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันา
สถานศึกษาของตนเองใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

1.2 จากผลการศึกษาพบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรมีการ
ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารโรงเรียนมีการพฒันาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาของตนเอง 
 2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

2.1 ควรศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือพฒันารูปแบบการพฒันาการบริหารแบบแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

2.2 ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาการบริหารแบบแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

2.3 ควรศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารแบบแบบมีส่วนร่วมกบัความพึงพอใจในงานของครู
ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการพฒันาการบริหารงานในโรงเรียน

ขนาดเล็ก ในศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 6  สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
และ 2)เพื่อเปรียบเทียบปัญหาและความตอ้งการพฒันาการบริหารงานในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ท่ีจ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์ และระดับการศึกษาของ
ผูบ้ริหารลุครู  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ านวน 86 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5  ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ( X )  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
และการทดสอบที (t-test) ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัญหาโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่  การบริหารทัว่ไป  การบริหารงานงบประมาณ   การบริหารงานวิชาการ   และ
อนัดบัสุดทา้ยคือ การบริหารงาน 2)ความตอ้งกาพฒันาการบริหารงานโดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้และเรียงล าดบัตาค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่  การบริหารทัว่ไป   รองลงมา  คือการ
บริหารงานงบประมาณ    การบริหารงานวิชาการ   และอนัดบัสุดทา้ย คือการบริหารงานบุคคล 3)เปรียบเทียบ
ปัญหาและความตอ้งการพฒันาการบริหารงานในโรงเรียนขนาดเล็ก ในศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 6  สังกดั

mailto:sonsane1976@gmail.com
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  โดยจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี  ประสบการณ์การ
ท างาน  และระดบัการศึกษา  มีความแตกต่างกนั        

                                                                                                                                                                                   
ค าส าคญั : ปัญหาและความตอ้งการพฒันาโรงเรียนขนาดเลก็  ในศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 6 
                 สงักดัส านกัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 

ABSTRACT 
The purposes of this study were 1)to study the problems and needs, developing administration in small 

schools in 6 educational quality development center under KhonKaen primary educational service  area office 3 
and  2)  to compare the problems and needs, developing administration in small schools . develop administration 
in small schools in 6 educational quality development center under KhonKaen primary educational service  area 
office 3  classified by the administrators,and teachers position   , experience and level of education. The samples 
were the 86 administrators and teachers of small schools in The Office of  Education KhonKaen 3.The 5 scale 
level questionnaire was used to collect data.The statistics used in data analysis were mean ( x), standard deviation 

(SD. ) and  t-test. The results have shown that: 1)The overall and aspects in the top level. Sort by average 
descending include general administration. Budget management Academic Administration And  personnel 
administered.2)  there was a need to check the overall development, administration, and the items in it. When 
considering each item and sort  average from descending include general administration. the administration's 
budget, academic  administration budget. Academic Administration .3)Compare problems and developmental 
needs 0f small-sized schools schools in the sixth education quality development center under KhonKean primary 
education service area office 3 .region ,calssified by position.Experience Education There are different. 

 
KEYWORDS:  The problems and needs in developing the administration of small-sizeds schools in the sixth  
 education quality development center under KhonKean primary education service area office 3. 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 สภาพการด าเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 ซ่ึงมีจ านวน 16 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  22.54  ของโรงเรียนทั้ งหมดในเขตพ้ืนท่ี ในปีท่ีผ่านมา การ
ด าเนินการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก จึงถือเป็นความส าคญัยิ่งใน การจัดการศึกษา  ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น 3 อยา่งนอ้ย  2  ประการคือ ประการแรกคือ การลงทุนทางการศึกษา  สูงกวา่โรงเรียนขนาด
ใหญ่ทุกดา้น ทั้งการใชค้รู  อาคารสถานท่ี  ครุภณัฑ ์ส่ือ อุปกรณ์  เช่น   อตัราครูของโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีมีนกัเรียน  
60  คนลงมา  ครู  1  คน  จะรับผิดชอบนกัเรียนเฉล่ีย  7 – 9   คน  เม่ือเทียบกบัโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนมากกวา่ 120 
คนข้ึนไปจะรับผิดชอบนักเรียนเฉล่ีย 18 – 25 คน  ประการท่ีสองคือดา้นคุณภาพการศึกษา  จากการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็ก  ยงัขาดคุณภาพ เน่ืองจากโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดความพร้อมดา้นต่างๆ 
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ไดแ้ก่ ครูไม่ครบชั้น  ครูขาดทกัษะการสอนเด็กท่ีมีหลายกลุ่มอายใุนห้องเดียวกนั  ขาดครุภณัฑ ์และส่ืออุปกรณ์  
กระบวนการเรียนการสอนไม่สามารถจัดได้ครบเต็มรูปแบบ  ตลอดจนครู  ผูบ้ริหารขาดขวญัและก าลงัใจ   
นอกจากน้ีชุมชนและผูป้กครองก็ไม่มีความพร้อมท่ีจะสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานให้มีมาตรฐานได้  
(แผนพฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3 ,2558-2560) 
โรงเรียนขนาดเลก็จึงตอ้งพยายามด าเนินการจดัการเรียนการสอนภายใตข้อ้จ ากดัหลายประการ ซ่ึงความพยายามน้ี
จะตอ้งด าเนินต่อไปเน่ืองจากมีเด็กจ านวนมากท่ีมีปัจจยัจ ากดัดา้นเศรษฐกิจของทางครอบครัว ทางภูมิประเทศท่ี
ยากล าบากในการเดินทาง โรงเรียนขนาดเลก็จึงมีความจ าเป็นจะตอ้งเปิดด าเนินการเรียนการสอนต่อไป 
            จากสภาพดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันาการบริหารงาน
โรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 ใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการพฒันาการบริหารงานในโรงเรียนขนาดเล็ก ในศูนยพ์ฒันาคุณภาพ
การศึกษาท่ี 6 สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาและความตอ้งการพฒันาการบริหารงานในโรงเรียนขนาดเล็ก ในศูนยพ์ฒันา
คุณภาพการศึกษาท่ี 6  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ท่ีจ าแนกตามต าแหน่ง
หนา้ท่ี  ประสบการณ์  และระดบัการศึกษา 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย                                                               ตวัแปรตาม 
                ตวัแปรตน้                                                          ปัญหาการบริหารงานโรงเรียนขนาดเลก็ 

 1. การบริหารวชิาการ 
 2. การบริหารงบประมาณ 
  3. การบริหารงานบุคคล 
  4.การบริหารทัว่ไป 

      
               ความต้องการการบริหารงานโรงเรียนขนาดเลก็ 
                  1.  การบริหารวชิาการ 

           2.  การบริหารงบประมาณ 
                  3.  การบริหารงานบุคคล 

 4.  การบริหารทัว่ไป 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

 
 

 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม                                
1.ต าแหน่งหน้าที ่                                                                     
  1.1 ผูบ้ริหาร                                                                 
  1.2 ครู 
2. ประสบการณ์ท างาน 
  2.1   ประสบการณ์นอ้ยกวา่5 ปี 
  2.2  ประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษาของผู้บริหารและครู 
  3.1 ปริญญาตรี 
  3.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 
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 สมมตฐิานในการวจิยั 
ปัญหาและความตอ้งการพฒันาการบริหารงานในโรงเรียนขนาดเลก็ ในศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 

6 สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์การท า
ท างานและระดบัการศึกษา มีความแตกต่างกนั 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั 
การวจิยัเร่ืองน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey research)  
4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

1. ประชากรท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ีไดแ้ก่  ผูบ้ริหารจ านวน 16 คน และครูโรงเรียนขนาดเลก็จ านวน 96 
คน รวมทั้งส้ิน 112 คน ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ปีการศึกษา 2559 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ี ไดม้าจากกาสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชต้าราง
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan.1970)ไดผู้บ้ริหารโรงเรียนและครูท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 86 คน 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
4.3.1 ตวัแปรตน้ แบ่งเป็นดงัน้ี 
         4.3.1.1 ต  าแหน่งหนา้ท่ี  
  4.3.1.1.1 ผูบ้ริหาร 
  4.3.1.1.2 ครู 
        4.3.1.2  ประสบการณ์ในการท างาน 
             4.3.1.2.1  ประสบการณ์นอ้ยกวา่  5 ปี  
             4.3.1.2.2  ประสบการณ์ 5 ปีข้ึนไป 
          4.3..1.3  ระดบัการศึกษา 
               4.3.1.3.1  ปริญญาตรี 
                4.3.1.3.2  สูงกวา่ปริญญาตรี  
4.3.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ปัญหาและความตอ้งการพฒันาการบริหารงานโรงเรียนขนาดเลก็ 

ประกอบดว้ย 
         4.3.2.1  การบริหารวชิาการ 
         4.3.2.2  การบริหารงบประมาณ 
         4.3.2.3  การบริหารงานบุคคล 
         4.3.2.4  การบริหารทัว่ไป 

       4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มีจ านวน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ มี 2 ตอน 
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 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครู จ าแนกตามต าแหน่ง 
ประสบการณ์ในการท างาน และระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบลกัษณะค าถามเป็นแบบส ารวจ
รายการ (checklist)  

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาในการบริหารงานและดา้นความตอ้งการพฒันาการบริหารงาน 
ทั้ง  4 ดา้นคือ การบริหารงานวิชาการจ านวน 12 ขอ้ การบริหารงานงบประมาณจ านวน 6 ขอ้ การบริหารงาน
บุคคลจ านวน 5 ขอ้และการบริหารงานทัว่ไปจ านวน 18 ขอ้ ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ระดบัตามแนวคิดของลิเคอร์ท(Likert) เก่ียวกบัการจดัการศึกษา 4 ดา้น จ านวน 41 ขอ้ แต่ละขอ้เป็น
ค าถาม 2 ดา้น คือ ดา้นปัญหาในการบริหารงานและดา้นความตอ้งการพฒันาการบริหารงาน 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
1. ขอหนงัสือจาก บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม ถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนขนาดเลก็ ส านกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  เพ่ือติดต่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ของผูบ้ริหารและครูโรงเรียนขนาดเลก็ 

2. ด าเนินการส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยงัผูบ้ริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 112 คน  ด้วยตนเอง และเก็บแบบสอบถามคืน 86 ชุดคิดเป็นร้อยละ100 ของ
แบบสอบถามทั้งหมด 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. เม่ือได้รับแบบสอบถามคืนแลว้ผูว้ิจัยคดัเลือกแบบสอบถามฉบบัท่ีสมบูรณ์มาวิเคราะห์และ
ปรากฏวา่ทุกชุดมีความสมบูรณ์ 

2. น าแบบสอบถามฉบบัท่ีสมบูรณ์มาลงรหสัใหค้ะแนนตามน ้ าหนกัคะแนนแต่ละขอ้บนัทึกลงใน
คอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้น าผลการค านวณมา
วเิคราะห์ขอ้มูลตามความมุ่งหมายและสมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้ต่อไป       

3. การแปลความหมายของคะแนนผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์ส าหรับวดัระดบัปัญหาและความตอ้งการ
พฒันาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย (Mean) เป็นตวัช้ีวดัโดยก าหนดเกณฑด์งัน้ี  
                     ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมายถึง มีปัญหา / ความตอ้งการพฒันาการบริหารงานมากท่ีสุด 
                     ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50 หมายถึง มีปัญหา / ความตอ้งการพฒันาการบริหารงานมาก 
                     ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50 หมายถึง มีปัญหา / ความตอ้งการพฒันาการบริหารงานปานกลาง 
                     ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50 หมายถึง มีปัญหา / ความตอ้งการพฒันาการบริหารงานนอ้ย 
                     ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50 หมายถึง มีปัญหา / ความตอ้งการพฒันาการบริหารงานนอ้ยท่ีสุด 
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5. สรุปผลการวจัิย 
 1) ปัญหาพฒันาโรงเรียนขนาดเลก็ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย ไดแ้ก่  การบริหารทัว่ไป  การบริหารงานงบประมาณ   การบริหารงานวชิาการ   และอนัดบัสุดทา้ยคือ 
การบริหารงาน 

2) ความตอ้งการพฒันาการบริหารงานโดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้และ
เรียงล าดบัตาค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่  การบริหารทัว่ไป     การบริหารงานงบประมาณ  รองลงมา  คือการ
บริหารงานงบประมาณ    การบริหารงานวชิาการ   และอนัดบัสุดทา้ย คือการบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                           

3) เปรียบเทียบปัญหาและความตอ้งการพฒันาการบริหารงานในโรงเรียนขนาดเลก็ ในศูนยพ์ฒันา
คุณภาพการศึกษาท่ี 6  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  โดยจ าแนกตามต าแหน่ง
หนา้ท่ี  ประสบการณ์การท างาน  และระดบัการศึกษา  มีความแตกต่างกนั 

 
6. อภิปรายผล  
  จากการศึกษาปัญหาและความตอ้งการพฒันาการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กในศูนยพ์ฒันาคุณภาพ
การศึกษาท่ี 6  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบประเด็นส าคญัคือปัญหา
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่  การบริหารทั่วไป                     
การบริหารงานงบประมาณ   การบริหารงานวิชาการ    และอนัดบัสุดทา้ยคือ การบริหารงาน 2) ความตอ้งการ
พฒันาการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กในศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 6  สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า มีความตอ้งการพฒันาการบริหารงานโดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้และเรียงล าดับตาค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่  การบริหารทั่วไป รองลงมา  คือ              
การบริหารงานงบประมาณ    การบริหารงานวชิาการ   และอนัดบัสุดทา้ย คือการบริหารงานบุคคล     
  ต าแหน่งหน้าท่ีและประสบการณ์การท างานของผูบ้ริหารและครู เป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัท่ีจะน า
โรงเรียนไปสู่เป้าหมายในการจัดการศึกษา โดยใช้ทั้ งศาสตร์และศิลป์ของการบริหารโรงเรียนจึงจะเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล     ธงชยัและชยัยศ สันติวงษ ์(2553) กล่าววา่ต าแหน่งและประสบการณ์เป็นตวัท่ี
ส าคญัตวัแปลหน่ึงและมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของคนในองค์กรท าให้ผูบ้ริหารและครูครูเกิดทกัษะและ
ประสบการณ์จนเกิดความช านาญ  สมาน  ธีรภาพชาตรี (2554)  ไดศึ้กษาการบริหารงานในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ส านักงานการประถมศึกษาจังหวดัปราจีนพบว่าผูบ้ริหารและครูมีประสบการณ์มากจะสามารถ
แก้ปัญหาในโรงเรียนไดดี้ วิชิต  ทองนุ้ย (2552) ได้ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารตลอดจนแนวคิดและ
ผลงานของผูบ้ริหารและครูดีเด่นโรงเรียนประถมศึกษาทัว่ประเทศปี 2550 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูดีเด่นส่วนมากมี
วฒิุการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี โดยมีความสามารถในดา้นการส่ือสาร การแกปั้ญหาและมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี                                                                                                                                                                          
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัมาพฒันาการบริหารงานของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 6  สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ดงัน้ี 
      7.1.1 ดา้นการบริหารงานวิชาการ ควรส่งเสริมให้ครูและผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความรู้
ความสามารถดา้น การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อ     การศึกษา   การพฒันากระบวนการเรียนรู้      
การวดัผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน    เพ่ือเสริมสร้างใหค้รูและผูบ้ริหารมีประสิทธิภาพต่อไป 
  7.1.2  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ควรส่งเสริมให้ครูและผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กและใหมี้
ความรู้ความสามารถดา้น   การบริหารการเงิน และการบญัชีในโรงเรียน    การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา   และ การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์     และควรส่งเสริมให้ครูและผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดม ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา    โดยแสวงหาความร่วมมือทั้งในทอ้งถ่ิน 
หน่วยงานภายนอก และองคก์รเอกชนต่างๆ ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และส่งเสริมการใชท้รัพยากรท่ีมี
อยูอ่ยา่งคุม้ค่า 
  7.1.3  ด้านการบริหารงานบุคลากร ควรส่งเสริมให้ครูและผู ้บริหารโรงเ รียนขนาดเล็ก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและชุมชน มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และวางแผนอตัราก าลงัประเมินสภาพ
ความตอ้งการครูกบัภารกิจของโรงเรียน จดัท าภาระงานท่ีชดัเจนให้กบัคูท่ีมีอยูแ่ละสนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้
ปฏิบติังานามภาระงานนั้นอยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมใหค้รูไดมี้ความกา้วหนา้ในการก าหนดต าแหน่ง
ใหสู้งข้ึนเพ่ือส่งเสริมขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติัราชการ  
  7.1.4 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ควรส่งเสริมให้ครูและผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน    การ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ    งานบริการสาธารณะ   งานส่ือเทคโนโลยี       รวมทั้ งจดัระบบติดตาม 
ประเมินผลและน าผลมาใชใ้นกาพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
7.2.1 ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพ่ือน าผลการวจิยัไปใชพ้ฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
7.2.2 ควรมีการศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของครูและผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพื่อประโยชน์ในการพฒันาภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ครูและผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเลก็ 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณาจากผูมี้พระคุณหลายท่าน ผูว้ิจัย

ขอขอบพระคุณ ดร.จกัรพนัธ์ุ  จนัทร์เจริญ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ผูซ่ึ้งกรุณาใหค้วามรู้ ค าปรึกษา และตรวจ
แก้ไขจนการคน้ควา้วิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว ้ณ โอกาสน้ี และ               
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ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยช์ารี มณีศรี และผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร.สุบิน    ยุระรัช ท่ีกรุณารับเป็น
ประธานและกรรมการสอบวทิยานิพนธ์และใหค้  าแนะน าเป็นอยา่งดีมาตลอด รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญการตรวจสอบทั้ง 
3 ท่าน ท่ีใหค้  าปรึกษาแนะน าในการปรับปรุงแกไ้ข คณาจารยท่ี์ประสิทธ์ประสาทวชิาทุกท่าน ตลอดจนนกัวชิาการ
ท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลและหนงัสืออา้งอิง จากเอกสารงานเขียนของท่าน จนท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์และ
มีคุณค่า ผูว้จิยัมีความซาบซ้ึงในความกรุณาและขอขอบพระคุณ อยา่งสูง ไว ้ณ โอกาสน้ี  
 ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารและคณะครู ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 6 ทุกท่าน ท่ีให้ความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และบุคคลในครอบครัว ท่ีเป็นแรงผลกัดนัและก าลงัใจในการเรียนระดบัปริญญาโท 
คร้ังน้ี  
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์น้ี มีวตัถุประสงค ์คือ 1)ศึกษาเจเนอเรชัน่ของครูกบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น (อบจ.) 2)  ศึกษาเจตคติของครูกบัการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษา สังกดัอบจ.ขอนแก่น และ 3)  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเจเนอเรชัน่และเจตคติของครู กบั
การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัอบจ. ขอนแก่นกลุ่มเป้าหมาย คือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือวิจยั และกลุ่มตวัอยา่งคือ ครูสังกดัอบจ. ขอนแก่น 30 คน ในระยะท่ี 1และ ผูว้ิจยั จ านวน 1 
ท่าน เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล และกลุ่มตวัอยา่งคือ ครูสังกดัอบจ. จ านวน 232 คน เพื่อตอบแบบสอบถาม ท่ีเลือก 
โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการบรรยายเชิงวิเคราะห์และสรุปตีความจาก หลกัการทฤษฎี 
และวจิยัเอกสาร การประเมินของผูเ้ช่ียวชาญวเิคราะห์ขอ้มูลโดยค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) ผลการวิจยัพบว่า 1) อยูใ่นช่วงเจเนอ
เรชัน่เอก็ซ์ มากท่ีสุด 86 คน เจเนอเรชัน่วาย 84 คน และเบบ้ี บูมเมอร์ เบบ้ี บูมเมอร์ 62 คน กลุ่มตวัอยา่งครอบคลุม
สามกลุ่มของเจเนอร์เรชัน่ท่ีมีอยูจ่ริงของครูในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 2) กลุ่มเบบ้ี บูมเมอร์ มี
ระดบัเจตคติในระดบัท่ีเห็นดว้ยต่อการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด หรือร้อยละ 58.33อาจจะเน่ืองจากบุคลิกท่ีอดทน ให้
ความส าคญักบัผลงาน3) ค่าสหสัมพนัธ์ของกลุ่มเบบ้ี บูมเมอร์ และ กลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์เป็นบวกอยูท่ี่ rxy1=0.34 
และ rxy2 = 0.27 กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเป็นลบอยู่ท่ี  rxy3 = -0.08  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05กล่าวคือ 
กลุ่มเบบ้ี บูมเมอร์มีระดบัเจตคติและระดบัการส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ท่ีเห็นดว้ยมากเช่นกนั อาจจะ
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เป็นไดว้า่กลุ่มเบบ้ี บูมเมอร์ มีการท างานท่ีให้ความส าคญักบัผลงานสอดคลอ้งกบัการมีส่วนร่วมท่ีศึกษามกัเป็น
การวางแผนหรือการบริหาร ท าใหท้ั้งสองกลุ่มมีเจตคติในระดบัท่ีสูงมากเน่ืองจากเขา้ใจเหตุและผลในการท างาน 
ปรับตวั อดทน และพยายามสร้างความส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ค าส าคญั:  เจเนอเรชัน่เจตคติครูในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นการมีส่วนร่วม การบริหาร
สถานศึกษา  

 
ABSTRACT 
 This Correlation Research was aimed to 1) study the teacher’s generation towards the participation in 
school management in KhonKaen provincial administration organization, 2) study the attitudes of the teacher’s 
generation towards the participation in school management in KhonKaen provincial administration 
organization, and 3) study the correlation between teacher and participation in school management in 
KhonKaen provincial administration organization. Target group in Phase1 were the experts to evaluate the 
questionnaire quality and 30 teachers in KhonKaen provincial administration organization, and Phase 2 
consisted of 1 researcher and 232 teachers in such administration organization selected by Taro Yamane. Data 
was analyzed by descriptive analysis through Document Analysis, percentage, Standard Deviation, and Pearson 
Correlation Coefficient. Research results were found that 1) 86 teachers were generationX, 84 were generation, 
and 62 were Baby Bloomer which covered all groups of the teachers in the administration organization, 2) the 
Baby Bloomer had 58.33 percent for the most agreement to the participation since their traits were as patient 
and work lover, and 3) Pearson Correlation Coefficient of the Baby Bloomer and generation X were positively 
at rxy1=0.34 and rxy2 = 0.27 while negatively for the generation Y atrxy3 = -0.08  sig 0.5. This meant the Baby 
Bloomer had the same high levels of attitudes and participation since they had working rules, patience, and  
Work lover consistent with the participation job which mostly about planning, policies, management. This 
might cause both generations had the good attitudes to understand work reasons, adapt, be patient, and attempt 
to have successful in work. 
 
KEYWORDS:  Generation, Attitude, Teachers in Khonkaen Provincial Administration Organization, 

Participation, School Management 
 

1. บทน า 
 จากสภาพสังคมในยคุปัจจุบนัท่ีประเทศไทยก าลงัเขา้สู่ยคุแห่งการเปล่ียนแปลงและเติบโตค่อนขา้งมาก
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการภายในประเทศองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 โดยเกิดข้ึนจากความตอ้งการกระจายอ านาจ
การบริหารราชการแผ่นดินจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมายงัส่วนทอ้งถ่ิน การศึกษาเป็นการด าเนินงานดา้น
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หน่ึงท่ีอยูใ่นขอบข่ายของการกระจายอ านาจ ตาม พระราชบญัญติัแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ อยา่งไรก็ดีการ
บริหารจดัการศึกษาโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นมีการจดัการมาเป็นระยะเวลานานแลว้ แต่ยงัพบปัญหา
หลายส่วนเช่น บทบาทยงัไม่ชดัเจน นโยบายการบริหารไม่ตอบสนองต่อประชาชนในพ้ืนท่ี การประสานงาน
บริหารร่วมกบัครูของโรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั การมีส่วนร่วมของครูในสงักดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัต่อการบริการจดัการ ซ่ึงสอคลอ้งกบังานวจิยัของ พธัราชยั พฒันสุวรรณา (2553) ลิขิต ธีรเวคิน (2554) 
และณัฐฏ์ภทัร์ สัมฤทธ์ (2556)  ท่ีพบปัญหาในการบริหารจดัการศึกษา และปัญหาในการบริหารระหวา่งองคก์าร
บริหารส่วนจังหวดัและครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ดงันั้น การปรับหรือกระตุน้ให้บุคคลมีความ
ตอ้งการหรือมีความสามารถในการมีส่วนร่วมในการท างานนั้น จึงตอ้งอาศยัพ้ืนฐานของความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล ท่ีตอ้งกระท าให้สอดคลอ้งและเหมาะสม เพ่ือการบริหารจดัการให้มีความสมบูรณ์ เขม้แข็งและยัง่ยืน 
หากแต่ครูในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดับางส่วนยงัขาดทกัษะความสามารถท่ีเหมาะสม และเจตคติท่ีดีต่อ
เร่ืองต่างๆ ต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
 สถานศึกษาในสังกดัอบจ.ขอนแก่นแก่น มีครูท่ีปฏิบติัการสอนซ่ึงมีอายอุยูใ่นทั้ง 3 ช่วงไดแ้ก่ เบบ้ี บูม
เมอร์ (Baby Boomers) ช่วงอาย ุ52-70 ปี เจเนอเรชัน่เอ็กซ์ (Generation X) ช่วงอาย ุ40-51 ปี และเจเนอเรชัน่วาย 
(Generation Y) ช่วงอาย ุ17-39 ปีซ่ึงมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความสามารถและเจตคติการท างานนอกเหนือจาก
น้ี เจตคติ เป็นส่ิงท่ีเป็นแนวคิดหริอมุมมองท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ีง ดงัเช่น โรเจอร์ (Roger , 1978 : 208 – 209 อา้ง
ถึงใน สุรพงษ ์โสธนะเสถียร , 2533 : 122) ไดก้ล่าวถึง เจตคติ วา่ เป็นดชันีช้ีวา่ บุคคลนั้น คิดและรู้สึกกบัคนรอบ
ขา้ง วตัถุหรือส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 ก าหนดสาระส าคญัให้กระทรวงกระจายอ านาจการ
บริหารและการจดัการทั้งดา้นวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงานบริหารทัว่ไป ไปยงัสถานศึกษา
โดยตรง เพ่ือให้การศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้ การจดัการศึกษาดังกล่าวจะตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วมจึง
จ าเป็นตอ้งยดึเง่ือนไขและหลกัการส าคญัของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ
,2550, หนา้ 1-2) ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีสถานศึกษาหรือผูบ้ริหารควรมีความเขา้ใจในความแตกต่างของ
เจเนอเรชัน่ เจตคติ และการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือช่วยให้สถานศึกษาสามารถวางแผน ก าหนด
นโยบาย มอบหมายงานใหต้รงกบัความเหมาะสมของครูในสถานศึกษา หรือก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือพฒันาสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

2. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 รูปแบบการวิจัยท่ีใช้ในคร้ังน้ี คือ วิจัยเชิงสหสัมพันธ์เป็นรูปแบบหน่ีงของการวิจัยเชิงบรรยาย 
(Descriptive Research) เป็นการวิจัยเพ่ือค้นหาตัวแปรท่ีมีความเก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กัน โดยตัวแปรอิสระ 
(Independent) คือ เจเนอเรชัน่ ส่วนตวัแปรตาม (Dependent variable)  คือ เจตคติ และการมีส่วนร่วมของครูสงักดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ส าหรับกรอบแนวคิดในการวจิยั แสดงในแผนภาพท่ี 1 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 
 

458 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาเจเนอเรชัน่ของครูกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา สงักดัอบจ.ขอนแก่น 
 2. เพื่อศึกษาเจตคติของครูกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา สงักดัอบจ.ขอนแก่น 
 3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งเจเนอเรชัน่และเจตคติของครู กบัการมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร
สถานศึกษา สงักดัอบจ.ขอนแก่น 
 

4. สมมติฐานการวจัิย 
1. เจเนอเรชัน่ของครูมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา สงักดัอบจ.ขอนแก่น 
2. เจตคติของครูมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา สงักดัอบจ.ขอนแก่น 
3.เจเนอเรชัน่และเจตคติของครูมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา 

สงักดัอบจ.ขอนแก่น 
 

5. วธีิการด าเนินวจัิย 
 5.1 แบบแผนการวจิยั 
 รูปแบบการวิจยัท่ีใชใ้นคร้ังน้ี คือ วิจยัเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlation Research) เป็นรูปแบบหน่ีงของการวิจยั
เชิงบรรยาย (Descriptive Research) เป็นการวิจยัเพ่ือคน้หาตวัแปรท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กนั ในปรากฏการณ์
ต่างๆ คน้หารูปแบบของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน ศึกษาความหนักเบาหรือความ
เข้มข้นระหว่างตัวแปรต่างๆ ในปรากฏการณ์นั้ น และคาดคะเนตัวแปรหน่ึงหรือหลายตัวจากตัวแปรใน
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยใชด้ชันีคือ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Coefficient) 
 5.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากร  คือ ครูสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นจ านวน552 คน 

เจเนอเรช่ันผู้ตอบแบบสอบถาม 
1) เบบ้ี บูมเมอร์ 
2) เจเนอเรชัน่ เอก็ซ์  
3) เจเนอเรชัน่ วาย 
 
 

ระดบัเจตคต ิ
1) ส่วนของสติและเหตผุล  
2) ส่วนของความรู้สึก 
3) ส่วนของแบบพฤติกรรม 

ระดบัการมส่ีวนร่วม 
1) ดา้นการบริหารดา้นงานวชิาการ  
2) การบริหารดา้นงานบุคคล  
3) การบริหารดา้นงานทัว่ไป  
4) การบริหารงานดา้นงบประมาณ 
 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 
 

459 

 กลุ่มตัวอย่าง  คือ ครูสังกดั อบจ.ขอนแก่น จ านวน 232 คนเพื่อตอบแบบสอบถามท่ีเลือกมาจากกลุ่ม
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือครู สังกดั อบจ.ขอนแก่น จ านวน 552 คน(ส านักการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
สงักดั อบจ.ขอนแก่น 2559) และเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ครูสงักดั อบจ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 
โดยใชสู้ตรการค านวณของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) ซ่ึงก าหนดความเช่ือมัน่ 95%ค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 
0.05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 232 คน การสุ่มตวัอยา่งและแผนการสุ่มตวัอยา่งท าการเลือกตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น(Stratified 
Random Sampling) 

5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ (Independent) คือ เจเนอเรชั่น ส่วนตวัแปรตาม (Dependent variable) คือ 

เจตคติ และการมีส่วนร่วมของครูสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
5.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีจ านวน 1 ฉบบัคือแบบสอบถามเร่ือง ผลของเจเนอเรชัน่ท่ีมีต่อเจตคติ

กบัการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัขอนแก่น 
 

ตารางที ่1 ตารางเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ตัวแปร แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล เคร่ืองมือวิจัย การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

เจเนอเรชัน่ ครูสังกดัอบจ.ขอนแก่น แบบทดสอบเลือกตอบ
ช นิ ดหล ายตั ว เลื อ ก 
(Multiple choice test) 
จ านวน 3 ตวัเลือก 

1 .ผู ้ เ ช่ี ย ว ช าญ ด้ าน วัด แ ล ะ
ประเมินผล จ านวน 3ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิง
เน้ือหา  (Content validity) ด้วย
วิ ธี การตรวจสอบความตรง 
(validity) ให้ครอบคลุมความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
2. หาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
(index of item – objective 
congruence : IOC) ระหว่างข้อ
ค าถามกับเน้ือหาคุณภาพด้าน
ความเท่ียง (Reliability)และหา
ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ข อ ง
แบบสอบถามทั้ งฉบับโดยใช้
สัมประสิท ธ์ิ  แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ข อ งค ร อ น บ าค 
(Cronbach)จากการ (try out) ครู 
30 คนไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.989 

เจตคติ แนวคิดทฤษฎีเจตคติในแนวคิดเร่ือง
องค์ประกอบของเจตคติของทิตยา อ้าง
โดย รุ่งนภา, 2536 ประกอบไปดว้ย ส่วน
ของสติและเหตุผล ส่วนของความรู้สึก 
และส่วนของแบบพฤติกรรม 

แบบประ เมิน ท่ี เป็ น
ม า ต ร ป ร ะ ม าณ ค่ า 
(Rating scale)จ าน วน 
5 ระดบั 

การมีส่วน
ร่วมในการ
บริหาร

สถานศึกษา 

แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมและแนวคิด
ทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนวคิด
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พ้ืนฐาน.2551:38-39โดยมีส่วนร่วม
บริหารในสถานศึกษา ทั้ ง 4 ด้าน คือ1) 
ด้านวิชาการ 2)ด้านงบประมาณ  3) ด้าน
การบริหารงานบุคคลและ 4) ด้านการ
บริหารทัว่ไป 

แบบประ เมิน ท่ี เป็ น
ม า ต ร ป ร ะ ม าณ ค่ า 
(Rating scale)จ าน วน 
5 ระดบั 
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 5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยจดัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและ
น าเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 232 คนและเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืน  
 5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามรายขอ้
แต่ละด้านเจตคติกับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยายเชิง
วเิคราะห์และสรุปตีความจากขอ้มูลเก่ียวกบั หลกัการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง การวจิยัเอกสาร และการวเิคราะห์เอกสาร 
และจากขอ้มูลท่ีบนัทึกในแบบสอบถามฯ และโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ตามรายขอ้แต่ละดา้น และความสัมพนัธ์ระหวา่งเจเนอเรชัน่และเจตคติของครู กบัการมีส่วนร่วมของ
ครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัอบจ.ขอนแก่นใชว้ิธีการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการบรรยายเชิงวิเคราะห์และสรุป
ตีความจากขอ้มูลเก่ียวกับหลกัการทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง การวิจัยและวิเคราะห์เอกสาร และจากขอ้มูลท่ีบันทึกใน
แบบสอบถามฯ การมีส่วนร่วม ของครูในบริหารสถานศึกษา สังกดัอบจ.ขอนแก่นหาความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล
สองชุด คือ เจตคติของครูกบัการมีส่วนร่วมของครูโดยวิธีการ One way Analysis of  Variance: ANOVA สถิติ
ทดสอบ F (F-test) วดัระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาระหวา่งเจเนอเรชัน่ ทดสอบความแตกต่าง
รายคู่โดย Scheffe test ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งเจตคติของครูกบัมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา โดย
ใชส้มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation)       
  

6. สรุปผลการวจัิย 
 6.1 ผลการศึกษาเจเนอเรช่ันของครูกบัการมส่ีวนร่วมในการบริหารสถานศึกษา สังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
 ผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นช่วงเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ (generation x) เกิดระหวา่งปี พ.ศ.2508-2522 (อาย ุ40 - 
51 ปี) มากท่ีสุด เป็นจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละเท่ากบั 36.21 ล าดบัรองลงมาผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นช่วงเจ
เนอเรชัน่วาย เกิดระหว่างปี พ.ศ.2523-2540 (อายุ 17 - 39 ปี) จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 32.06  และ
ล าดบัสุดทา้ยผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นช่วงเบบ้ี บูมเมอร์ (baby boomers) เกิดระหวา่งปี พ.ศ.2489-2507 (อาย ุ52- 
70 ปี) จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละเท่ากบั 26.72 
 6.2 ผลการศึกษาเจตคตขิองครูกบัการมส่ีวนร่วมในการบริหารสถานศึกษา สังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น 
 
ตารางที ่2 ตารางเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับเจตคติเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษา 

เจเนอเรช่ัน 
เบบี ้บูมเมอร์ (B) เจเนอเรช่ันเอก็ซ์ (X) เจเนอเรช่ันวาย (Y) 

 SD ระดบั  SD ระดบั  SD ระดบั 

คะแนนเฉลีย่ 4.06 1.98 มาก 4.02 1.97 มาก 3.87 1.93 มาก 
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 พบวา่ กลุ่มเบบ้ี บูมเมอร์ มีระดบัเจตคติในระดบัท่ีเห็นดว้ยต่อการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด หรือร้อยละ 58.33 
ของทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ หรือร้อยละ 25 และนอ้ยท่ีสุดคือ กลุ่มเจเนอเรชัน่วายหรือ ร้อยละ 
16.67 ในประเด็นท่ีว่า เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้การบริหารสถานศึกษาประสบความส าเร็จ ให้ความส าคญัและ
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาท าใหเ้กิดผลผลิตทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาท าให้มีการท างานอย่างเป็นระบบมากข้ึน การ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
 6.3 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเจเนอเรช่ันและเจตคตขิองครู กบัการมส่ีวนร่วมของครูในการ
บริหารสถานศึกษา สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
 
ตารางที ่3 ตารางเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่งเจเนอเรชัน่และเจตคติของครู กบัการมีส่วนร่วมของครูในการ
บริหารสถานศึกษา สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
ANOVA Table 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Fcritical p-value 
ระหวา่งกลุ่ม 16641 2 8320.5 728.51 3.0353 0.0001* 
ภายในกลุ่ม 2615.48 229 11.421 

   Total 19256.5 231 
     

 1) การมีส่วนร่วมของครูในสังกดัอบจ.ขอนแก่นในการบริหารสถานศึกษา ในภาพรวม พบว่า เจเนอ
เรชัน่เบบ้ี บูมเมอร์ ระดบัความคิดเห็นนั้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบวา่การบริหารดา้นงาน
บุคคล มีค่าสูงท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.90 รองลงมาไดแ้ก่ การบริหารดา้นงบประมาณ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 
การบริหารดา้นงานวชิาการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ การบริหารดา้นงานทัว่ไป มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.56กลุ่มเบบ้ี บูมเมอร์ มีการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา สังกดัอบจ.ขอนแก่นในภาพรวมมาก
ท่ีสุด ถึงสามดา้น คือดา้นการบริหารดา้นงานบุคคล ดา้นการบริหารดา้นงานทัว่ไป และดา้นการบริหารงานดา้น
งบประมาณ หรือร้อยละ 75.0 ของทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ หรือร้อยละ 25 มีส่วนร่วมดา้นการ
บริหารดา้นงานวชิาการ 
 2) ความคิดเห็นของครูในสังกัดอบจ.ขอนแก่นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาด้านงาน
บุคคลพบวา่ กลุ่มเบบ้ี บูมเมอร์ มีการมีส่วนร่วมดา้นงานวชิาการมากท่ีสุด หรือร้อยละ 100.00 ของทั้งหมด และใน
ระดบัรองลงมาคือ กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย มีส่วนร่วมดา้นงานวิชาการมาก และกลุ่มเจเนอเรชัน่เอกซ์ การมีส่วนร่วม
ดา้นงานวชิาการนอ้ย 
 3) ความคิดเห็นของครูในสังกัดอบจ.ขอนแก่นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาด้านงาน
บุคคลพบวา่ กลุ่มเบบ้ี บูมเมอร์ มีการมีส่วนร่วมดา้นงานวชิาการมากท่ีสุด หรือร้อยละ 100.00 ของทั้งหมด และใน
ระดบัรองลงมาคือ กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ดา้นงานวชิาการมาก และกลุ่มเจเนอเรชัน่เอกซ์ ดา้นงานวชิาการนอ้ย 
 4)  ความคิดเห็นของครูในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ต่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาด้านงบประมาณพบว่า กลุ่มเบบ้ี บูมเมอร์ มีการมีส่วนร่วมด้านงบประมาณมากท่ีสุด หรือร้อยละ 
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100.00 ของทั้งหมด รองลงมาคือ กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย มีส่วนร่วมดา้นงบประมาณมาก และกลุ่มเจเนอเรชัน่เอกซ์ มี
ส่วนร่วมดา้นงบประมาณปานกลาง 
 5)  สภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะของครูในสังกดัอบจ.ขอนแก่นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น คือ เห็นวา่เทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการติดต่อส่ือสาร 
ท าให้บางคร้ังปัญหาการใชง้านท าใหไ้ม่สามารถส่ือสารได ้หรือรวดเร็วตามตอ้งการ และมีขอ้เสนอแนะในส่วนท่ี
เก่ียวกบัการบริหารประสานงาน ใหมี้การพฒันาการประสานงานร่วมมือท่ีท าใหส้ะดวกและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
 6) ผลจากการศึกษาความสัมพนัธ์ของเจเนอเรชัน่และเจตคติของครูกบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา พบวา่ เจเนอเรชัน่ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ดงักล่าวดว้ยการหาค่าสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัพบวา่มีค่าสหสัมพนัธ์ของกลุ่มเบบ้ี 
บูมเมอร์ และ กลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์เป็นบวกอยูท่ี่ rxy1=0.34 และ rxy2 = 0.27 ในขณะท่ีความสัมพนัธ์ของเจเนอ
เรชัน่และเจตคติของครูกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา สังกดัอบจ.ขอนแก่น มีค่าสหสัมพนัธ์ของ
กลุ่มเจเนอเรชัน่วายเป็นลบอยูท่ี่ rxy3 = -0.08  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

7.อภิปรายผล 
 7.1 เจเนอเรช่ันของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กับการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา สังกดัอบจ.ขอนแก่นพบวา่อยู่ในช่วงเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ (generation x) เกิดระหวา่งปี พ.ศ.2508-2522 
(อาย ุ40 - 51 ปี) มากท่ีสุด เป็นจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละเท่ากบั 36.21 รองลงมาอยูใ่นช่วงเจเนอเรชัน่วาย เกิด
ระหว่างปี พ.ศ.2523-2540 (อายุ 17 - 39 ปี) จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 32.06 และล าดับสุดท้ายอยู่
ในช่วงเบบ้ี บูมเมอร์ เบบ้ี บูมเมอร์ (baby boomers) เกิดระหวา่งปี พ.ศ.2489-2507 (อาย ุ52- 70 ปี) จ านวน 62 คน 
คิดเป็นร้อยละเท่ากบั 26.72 ซ่ึงจะพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความครอบคลุม ครบถว้นของทั้งสามกลุ่มท่ีมีอยูจ่ริงของครู
ในสงักดั อบจ.ขอนแก่น 
 7.2 เจตคติของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กับการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
 พบวา่ กลุ่มเบบ้ี บูมเมอร์ มีระดบัเจตคติในระดบัท่ีเห็นดว้ยต่อการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด หรือร้อยละ 58.33 
ของทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ หรือร้อยละ 25 และนอ้ยท่ีสุดคือ กลุ่มเจเนอเรชัน่วายหรือ ร้อยละ 
16.67ซ่ึงจากการศึกษาวิเคราะห์ลกัษณะของกลุ่มเบบ้ี บูมเมอร์ ท่ีท่ีมีชีวิตเพื่อการท างาน เคารพกฎเกณฑ์ ให้
ความส าคญักบัผลงานแมว้า่จะตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะประสบความส าเร็จ จึงอาจจะเป็นปัจจยัท่ีท าใหค้รูในสงักดั
อบจ.ขอนแก่นกลุ่มเบบ้ี บูมเมอร์ มีระดบัเจตคติต่อการมีส่วนร่วมในระดบัท่ีสูงมากท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากสถานท่ี
ท างานท่ีเหมาะแก่การท างาน และผูบ้งัคบับญัชาให้โอกาสในการพิสูจน์ความสามารถ และไดรั้บการช่ืนชมและ
ให้รางวลัการท างาน ท าให้ครูในสังกัดฯ กลุ่มเบบ้ี บูมเมอร์ มีระดับเจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา สงักดัอบจ.ขอนแก่นในระดบัท่ีสูงมากท่ีสุดดงักล่าว 
 7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเจเนอเรช่ันและเจตคติของครู กับการมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร
สถานศึกษา สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
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 1) การมีส่วนร่วมของครู ในการบริหารสถานศึกษา สงักดัอบจ.ขอนแก่นในภาพรวม พบวา่ เจเนอเรชัน่
เบบ้ี บูมเมอร์ ระดับความคิดเห็นนั้นอยู่ในระดับมากท่ีสุด จากค่าเฉล่ียการบริหารดา้นงานบุคคล มีค่าสูงท่ีสุด
เท่ากับ 4.90 รองลงมาได้แก่ การบริหารด้านงบประมาณ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 การบริหารด้านงานวิชาการ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ การบริหารดา้นงานทัว่ไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56ซ่ึงจากการศึกษา
วเิคราะห์ลกัษณะของกลุ่มเบบ้ี บูมเมอร์ ท่ีมีการท างานในลกัษณะท่ีเคารพกฎเกณฑ์ กติกา อดทน ให้ความส าคญั
กบัผลงาน และช่วงอายท่ีุมาก ระดบัหรือต าแหน่งการท างานท่ีสูง (จากช่วงอาย ุอาย ุ52- 70 ปี) จึงเป็นอาจจะเป็น
อีกปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าใหค้รูในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นกลุ่มเบบ้ี บูมเมอร์ มีการมีส่วนร่วมของ
ครูในภาพรวมในระดบัท่ีสูงมาก ในการบริหารดา้นงานบุคคล การบริหารดา้นงานทัว่ไป และการบริหารงานดา้น
งบประมาณ ท่ีส่วนใหญ่เป็นงานท่ีตอ้งวางแผนและเก่ียวขอ้งกบันโยบาย การก ากบัดูแลติดตาม และเป็นระดบั
หวัหนา้งาน 
 2) สภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะของครูฯ เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา พบวา่ เห็น
ว่าเทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการติดต่อส่ือสารและมีขอ้เสนอแนะตอ้งการให้มีการพฒันาการประสานงาน
ร่วมมือท่ีท าใหส้ะดวกและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
 3) ความสัมพนัธ์ของเจเนอเรชัน่และเจตคติของครูกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
 กล่าวคือ เจเนอเรชัน่กลุ่มเบบ้ี บูมเมอร์ และ กลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์มีความสัมพนัธ์ระหวา่งเจตคติกบัการ
มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา กล่าวคือ กลุ่มเบบ้ี บูมเมอร์มีระดบัเจตคติท่ีเห็นดว้ยมากกบัการมีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษา ซ่ึงมีระดบัการส่วนร่วมมากดว้ยเช่นกนัอาจจะเป็นไดว้า่กลุ่มเบบ้ี บูมเมอร์ มีการท างานท่ี
อดทน ให้ทั้ งสองกลุ่มอาจจะอยู่ในระดบับริหาร หรือผูบ้ังคบับัญชา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการมีส่วนร่วมท่ีศึกษาท่ี
ลกัษณะหรือขอบข่ายงานมกัเป็นการวางแผน นโยบาย หรือการบริหาร ท าให้ทั้งสองกลุ่มมีเจตคติต่อการมีส่วน
ร่วมในการบริหารสถานศึกษาในระดบัท่ีสูงมากเน่ืองจากเขา้ใจเหตุและผลในการท างาน การปรับตวั จึงอาจเป็น
ปัจจยัใหค้รูในทั้งสองเจเนอเรชัน่มีส่วนร่วมในระดบัท่ีสูงมากดว้ยเช่นกนั 
 

8.ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
 1 ) ผลการวจิยั พบวา่การมีส่วนร่วมของครูจะไดพ้ฒันาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูกลุ่มอ่ืนๆ ให้
มากยิง่ข้ึน เพ่ือการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2) ผลการวิจยั พบว่าการมีส่วนร่วมของครูฯ กบัการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาฯ ทั้งหมด 4 
ดา้นคือ ดา้นการบริหารงานวชิาการ การบริหารดา้นงานบุคคล การบริหารดา้นงานทัว่ไป และการบริหารงานดา้น
งบประมาณ ควรพฒันาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูทุกกลุ่ม ให้ครอบคลุมครบทุกดา้นมากยิ่งข้ึน เพ่ือการ
บริหารงานสถานศึกษาและบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 1) น าผลการศึกษาออกแบบและพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่นกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา สงักดั อบจ.ขอนแก่นใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 2) ศึกษาเปรียบเทียบกบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืนในการมีส่วนร่วม และจ าแนกความแตกต่างการมีส่วนร่วมให้
ชดัเจนยิง่ข้ึน เพ่ือการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพกวา่เดิมต่อไป 
 3) ศึกษาเป็นกรณีศึกษา (Case study) ของแต่ละกลุ่มเจเนอเรชัน่ เพ่ือศึกษาจ าเพาะรายละเอียดของท่ี
เจาะจงมากยิง่ข้ึน เพ่ือการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพกวา่เดิมต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2  และ 2) เพื่อก าหนดแนวทางในการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปะถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จ านวน  155  คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหาการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ในภาพรวมมีการ
ปฏิบติั อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการวางแผนอตัราก าลงัคนและการก าหนดต าแหน่ง และ
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นการอกจากราชการ และ 2) แนวทางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ 
2.1 ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนต าแหน่ง: ควรก าหนดจ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ครบตามบทบาทหนา้ท่ีและภารกิจของสถานศึกษาและมีครูครบทุกวิชา  2.2 ดา้นการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ ง: สถานศึกษาควรบรรจุครูประจ าวิชาท่ีขาดแคลน 2.3 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ: สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาตนเองของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2.4 
ดา้นวินยัและการรักษาวินยัสถานศึกษา: ควรให้ความรู้ความเขา้ใจขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามิให้
กระท าผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพและ 2.5 ดา้นการออกจากราชการสถานศึกษา: ควรจดัท าทะเบียนเพื่อ
ควบคุมและตรวจสอบการเกษียณอายรุาชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ABSTRACT 
The objectives of this research aimed to 1) study state and problems of personnel administration of  

school under Chaiyaphum primary EducationalService Area Office 2. and 2)  The guidelines to solve personnel 
administration of  school under Chaiyaphum primary EducationalService Area Office 2. The samples were 155   
school administrators. The tools was a questionnaire . The data were analyzed by mean, standard deviation and 
content analysis.The results were as follows : 1) As a whole, the performance of personnel administration of 
school under Chaiyaphum primary EducationalService Area Office 2  was at a moderate level. The highest 
average was the resignation and the lowest average was retirement. 2)The guidelines to solve personnel 
administration of  school 5 aspects. 2.1 The human resource and manpower management should set a number of 
government teachers and education officers sufficiently with the school department and school substance learing. 
It would be better for students’ development that followed the school standard. 2.2 The educational institutes 
should appoint deficient teachers, 2.3 Promote and support the development of teachers and educational 
personnel, 2.4 Take care of teachers and suggest following the discipline and professional ethics. 2.5 They should 
prepare a registration to control and check the retirement, length of being teachers and educational personnel. 

 

KEYWORDS: Personnel Administration of School 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545มาตรา 39 และ
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 
มาตรา 33 มาตรา 34 วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนดใหมี้ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จ านวน 183 เขต และส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา จ านวน 42 เขต และไดอ้อกประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการเร่ืองการแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงวนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2553 ประกาศ ใน
ราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี 127 ตอนพิเศษ 109 ง วนัท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2553 และได้ออกประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ  เร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาออกเป็น 7 กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองการ
แบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพ้ืนท่ีมธัยมศึกษาออกเป็น 6 กลุ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 
 พระร าชบัญญั ติ ร ะ เ บี ยบบ ริ หารราชการกระทรวง ศึกษา ธิก า รพ .ศ . 2546ได้ก าหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาใน 4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง กระทรวงศึกษาธิการ   จึงไดอ้อกกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจดัการการศึกษา ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จในการกระจายอ านาจโดยมีหลกัการ
ท่ีส าคญั คือ 1) ยึดและด ารงหลกัเอกภาพดา้นมาตรฐานและนโยบายดา้นการศึกษา 2) มีความเป็นอิสระและความ
คล่องตวั ในการบริหาร และจดัการศึกษารวมทั้งขีดความสามารถและความรับผิดชอบของผูรั้บการกระจายอ านาจ 
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3) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพ้ืนท่ี 4) มุ่งให้เกิดผลส าเร็จอยู่ท่ีสถานศึกษาโดย
เนน้ใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็เพ่ิมความคล่องตวัในการด าเนินการกระจายอ านาจทั้ง 4 ดา้นไปยงัสถานศึกษา
มากท่ีสุด  5) เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา   6) มอบหมายให้ผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ด าเนินการเป็นผูต้ดัสินใจในเร่ืองนั้นๆโดยตรงและตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีเพ่ือรองรับการการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกรอบการบริหารงานบุคคลไวด้ังน้ี การ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบติังานเพ่ือตอบสนอง
ภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคคล ให้เกิดความคล่องตวั อิสระภายใตก้ฎหมาย 
ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครู และบุคคลทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา มีความรู้
ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติมีความมัน่คงและกา้วหน้าในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอ้งด าเนินการ
ในภารกิจหลกั คือ การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ วนิยัและการรักษาวนิยั และการออกจากราชการ แต่งานบริหารบุคคล เป็นงาน
ท่ียุง่ยากและซบัซอ้น เพราะตอ้งท างานเก่ียวขอ้งกบัคน ซ่ึงมีความรู้ความสามารถตลอดจนมีความส านึกแตกต่าง
กนั และท่ีส าคญั คนเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตจิตใจ มีอารมณ์ ผูบ้ริหารจึงตอ้งประสบกบัปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารบุคคล 
ซ่ึงปัญหาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ปัญหาการวางแผนการบริหารบุคคล ปัญหาการสรรหาและการแต่งตั้งบุคคล ปัญหาการ
พฒันาบุคคล ปัญหาการประเมินผลการปฏิบติังานปัญหาการให้บุคคลพน้จากงานและปัญหาการควบคุม ก ากบั 
ติดตาม และนิเทศบุคคล (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551) 
 อ านาจหน้าท่ีของสถานศึกษาด้านการบริหารบุคคล เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารบุคคลให้เกิดความ
คล่องตวั อิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรั้บการพฒันา มีความรู้ ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและกา้วหนา้
ในวชิาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั ขอบข่ายอ านาจหนา้ท่ีของการบริหาร
บุคคลในสถานศึกษา ประกอบดว้ย ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง  ดา้นการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี  ดา้นวินยัและการรักษาวินยั และดา้นการออกจาก
ราชการ (เสนาะ ติเยาว,์ 2552) 
 สภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ
เขต 2  ใชก้ารบริหารงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในดา้นการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้เกิดคุณภาพ
สูงสุดมีการกระจายอ านาจตามล าดับขั้นตอนในการบังคบับัญชา โดยมุ่งเน้นให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้หสิ้ทธิโรงเรียนในการบริหารงาน โดยค านึงถึงประสิทธิผลของการจดัการศึกษาเป็นส าคญั 
ในสถานศึกษา จะแบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย ดงัน้ี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานแผนโครงการ
และงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานทัว่ไปซ่ึงแต่ละฝ่าย จะมีรองผูอ้  านวยการเป็นผูบ้ริหาร
และมีหวัหนา้ฝ่ายต่างๆ ดูแลงานท่ีปฏิบติั โดยในฝ่ายบริหารงานบุคคลจะท าหนา้ท่ีตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรใน



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 

468 

สถานศึกษา เช่น การบรรจุแต่งตั้ ง การเล่ือนวิทยฐานะ ระเบียบวินัยของครูและจรรยาบรรณของครู เป็นตน้ 
(ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2, 2557) 
 ปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 
2  ในดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดา้นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั และดา้นการออกจากราชการ ปรากฏวา่บุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในสถานศึกษามีไม่เพียงพอ มีการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังานไม่ตรงกบัความรู้ความสามารถ และความ
ถนัดบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ในด้านงานการ
บริหารงานบุคคล บริหารงานบุคคลถา้มีการวางแผนท่ีดีและปฏิบติัตามแผนการบริหารงานบุคคลอยา่งเคร่งครัด
จะท าให้การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชยัภูมิ เขต 2, 2557) 
 ดงันั้นผูว้ิจยัในฐานะเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานในกลุ่มบริหารงานบุคคล จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพ 
ปัญหา และแนวทางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ 
เขต 2 วา่สถานศึกษามีสภาพและปัญหาในการบริหารงานบุคคลอยา่งไรมีขอ้เสนอแนะในการบริหารงานบุคคล
อยา่งไร เพ่ือเป็นการวางแผนการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชยัภูมิ เขต 2  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าขอ้มูลในการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2  ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 

(2) เพื่อก าหนดแนวทางในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2   

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาตามขอบข่าย
บริหารงานบุคคล 5 ด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ,2555 ) 
1. ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัคนและการก าหนดต าแหน่ง 
2. ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3. ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
4. ดา้นวินยัและการรักษาวินยั 
5. ดา้นการออกจากราชการ 

แนวทางการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั 
 การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) โดยวิธีเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 
 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชยัภูมิ เขต 2 จ านวน  264 คน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชยัภูมิ เขต 2 จ านวน  155  คน 
 การเลือกกลุ่มตวัอย่างของการวิจยั โดยการใชต้าราง Krejcie& Morgan(Robert V. Krejcie and Earyle 
W. Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 155  คน และสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีระบบ (Systematic Random 
Sampling)จากบญัชีรายช่ือของโรงเรียน ตามสดัส่วน 
 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา  
 ตวัแปรท่ีศึกษา คือ สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาตามขอบข่าย 
บริหารงานบุคคล 
 4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาซ่ึง
ประกอบดว้ยประเด็นการสอบถาม 5 ดา้น มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) จ านวน 5 ระดบั ตอนท่ี 3 
แบบสอบถามปลายเปิด เป็นส่วนของขอ้เสนอแนะ มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended question)  
 การตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา ใชว้ธีิการค านวณหาค่า IOC ส่วนการตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความเช่ือมั่น(Reliability)ใช้วิธีการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ผลการน าเคร่ืองมือวจิยัไปทดลองใช ้(Try out) กบัผูท่ี้มีคุณสมบติัเช่นเดียวกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 
คน ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 
 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  (1) น าหนงัสือขออนุญาตจาก
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีปทุมเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุนการวิจยั (2) 
ผูว้จิยัท าการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองออกไปยงักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 155 ชุด (3) จดัเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง (4) สามารถรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาจนครบ  155ชุด (5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ค าตอบในแบบสอบถาม (6) จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถามเพ่ือน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ียเลข
คณิต (Arithmetic mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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5. สรุปผลการวจัิย 
 แนวทางการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2
สามารถสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
 1. สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณา 
แต่ละดา้น ทุกดา้นมีสภาพและปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง (X̅=3.40) ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (X̅=3.39)  

ดา้นวนิยั และการรักษาวนิยั (X̅ =3.34) และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการออกจากราชการ (X̅=3.28) 

 

ตารางที ่ 1 ค่าเฉล่ีย (X̅)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคล
   ของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 โดยรวมและรายดา้น 

การบริหารงานบุคคล 
ระดบัความคดิเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 
1. ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง  3.40 0.50 ปานกลาง 
2. ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3.39 0.44 ปานกลาง 
3. ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 3.30 0.54 ปานกลาง 
4. ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั 3.34 0.49 ปานกลาง 
5. ดา้นการออกจากราชการ 3.28 0.41 ปานกลาง 

เฉลีย่ 3.34 0.48 ปานกลาง 
  

2. แนวทางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาทั้ง 5 ดา้นพบวา่  
 2.1  ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง  ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดเ้สนอแนวทางคือ 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรมีการแจง้ผลวิเคราะห์อตัราก าลงั ตามเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถูกตอ้ง ตรงกบั
ความตอ้งการของสถานศึกษา    และการน าแผนอตัราก าลงัสู่การก าหนดต าแหน่ง ควรก าหนดจ านวนขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ครบตามบทบาทหน้าท่ีและภารกิจของสถานศึกษา และมีครูครบทุกวิชา จัดให้
สถานศึกษามีการประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งสร้างความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี และกระบวนการด าเนินการ เพื่อรับทราบ
ขอ้มูล จ านวนครู นกัเรียน และผูเ้กษียณ รวมทั้งปัญหาเบ้ืองตน้ท่ีมีผลต่อการวางแผนอตัราก าลงัร่วมกนัเป็นประจ า  
ควรประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั และมีความถูกตอ้ง ชดัเจน ตรง
กบัความตอ้งการของสถานศึกษา และสอดคลอ้งกบัแผนอตัราก าลงัอยา่งชดัเจน และโรงเรียนท่ีมีขนาดเลก็ท่ีมีปัญหา
การจดัการเรียนการสอน ครูสอนไม่ครบชั้นและไม่ตรงตามกลุ่มสาระ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรใหมี้การจดั
จา้งครูอตัราจา้งโดยแกไ้ขหลกัเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่งเพ่ือใหส้ามารถจา้งครูอตัราจา้งได ้
 2.2 ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดเ้สนอแนวทางคือ สถานศึกษาควรจดั
ให้มีการประชุม ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสร้างความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี และกระบวนการโดยน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้
ในการรับโอนหรือสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเขา้มาปฏิบติังานประจ าวิชาท่ีขาดแคลน  เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมกบัทุกฝ่าย และเกิดความโปร่งใส  ยติุธรรม รวมทั้งไดบุ้คลากรท่ีมีความสามารถตรงตามวิชาเอก การสรรหา
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และบรรจุแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอ้งพิจารณาสาขาวชิาเอกท่ี
สถานศึกษามีความตอ้งการเป็นส าคญั เพราะโรงเรียนเป็นผูจ้ดัการศึกษา ซ่ึงจะส่งผลต่อการบริหารจดัการสถาน
ศึกษาและการจดัการเรียนการสอน ส่งผลให้คุณภาพของผูเ้รียนบรรลุตามวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา ให้
บุคลากรในสถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการสอบ แข่งขนัเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรมีการจดัท าคู่มือในการด าเนินการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งเพ่ือการด าเนินการท่ีถูกตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด  
 2.3 ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดเ้สนอแนวทาง
คือ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรมีการอบรมหลกัสูตรการพฒันาดา้นมาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม ให้กบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจ า และมีการ
ติดตามประเมินอยา่งต่อเน่ืองสถานศึกษาแต่ละแห่งควรมีแผนการจดัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร พร้อมทั้งการ
จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรอยา่งชดัเจนและตอ้งแจง้เกณฑก์ารประเมินผลงานเพื่อพิจารณา
ความดีความชอบล่วงหนา้ เป็นประจ าทุกรอบการประเมิน การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ตอ้งยึดหลกั
คุณธรรม โปร่งใส  ยึดผลการปฏิบัติงานเป็นหลกัเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานและได้ผลการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพสถานศึกษาตอ้งมีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบนอกเหนือจากงานสอนให้มีความ
ชัดเจนตรงตามความรู้ความสามารถ รวมทั้ งตอ้งส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสถานศึกษาตอ้งมีการติดตามและประเมินผลการพฒันาหลงัจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือจะไดมี้แนวทางในการพฒันาบุคลากรและสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป 
  2.4  ดา้นวินยัและรักษาวินยั  ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดเ้สนอแนวทางคือ หน่วยงานตน้สังกดัควรจดั
มีการอบรมพฒันา มาตรฐานการปฏิบติัตน จรรยาบรรณวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายและระเบียบวินยัเป็นประจ าทุกปี ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรน าหลกัธรรมาภิบาลมา
เป็นแนวทางการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีเปิดโอกาสใหบุ้คลากร มีส่วนร่วมการก าหนดระเบียบวินยัเพื่อใชใ้น
การปฏิบัติงานในสถานศึกษาและควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งเช่น จรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบเก่ียวกบัการเงิน การพสัดุ  ระเบียบวา่ดว้ยการลา ฯลฯ โดยสถานศึกษา
หรือส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจดัใหมี้การอบรม   
 2.5 ด้านการออกจากราชการ  ผู ้บริหารสถานศึกษาได้เสนอแนวทางคือสถานศึกษาควรจัดท า
ทะเบียนควบคุมการเกษียณอายรุาชการเพื่อตรวจสอบโดยแจง้ให้ผูจ้ะเกษียณอายรุาชการทราบก่อนล่วงหนา้ 1 ปี  
เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและสถานศึกษาต้องแจ้งสิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้รับตามกฎหมายหลัง
เกษียณอายุราชการควรมีการอบรมขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ
กฎหมายว่าด้วยการออกจากราชการประเภทต่างๆ มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการศึกษาหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
ก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยการออกจากราชการและมีการจดัท าเป็นคู่มือการด าเนินงานเพ่ือมุ่งสู่การปฏิบติัอยา่ง
ชดัเจนและควรแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าคู่มือแนวทางปฏิบติัและสิทธิประโยชน์ท่ีขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพึงจะไดรั้บหลงัจากเกษียณอายรุาชการหรือออกจากราชการอยา่งเป็นระบบ 
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6. อภิปรายผล  
 จากผลการวิจยัสรุปผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกประถมศึกษาชยัภูมิเขต2 ผลการวจิยัสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
 1. สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และรายดา้น
มีสภาพและปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง                  
2) ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3) ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 4) ดา้นวนิยัและการ
รักษาวนิยั และ 5) ดา้นการออกจากราชการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอนนัต ์ มีพจนา (2557) ท่ีไดศึ้กษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา และรณกฤต รินทะชัย  (2557)  ได้ท าการศึกษาปัญหาการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26  
 2. แนวทางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและ
การก าหนดต าแหน่ง ควรก าหนดจ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครบตามบทบาทหนา้ท่ีและ
ภารกิจของสถานศึกษาและมีครูครบทุกวิชา   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรณกฤต รินทะชยั  (2557) ท่ีไดศึ้กษา
ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 พบว่า ควร
แกไ้ขหลกัเกณฑอ์ตัราก าลงั โดยไม่อิงหลกัเกณฑต์ามจ านวนนกัเรียนและหอ้งเรียนเท่านั้น แต่ควรก าหนดใหค้รบ
ตามจ านวนภารกิจงานของสถานศึกษาและมีครูครบทุกวิชา 2) ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ควรบรรจุครู
ประจ าวิชาท่ีขาดแคลน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของเพชร กลา้หาญ  (2552) ท่ีได้ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนว
ทางแกไ้ขปัญหากาบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา 
เขต 7 พบวา่ควรให้ผูบ้ริหารโรงเรียนมีอ านาจบรรจุและแต่งตั้งครูไดต้ามความตอ้งการในสาขาวิชาท่ีจ าเป็นและ
ขาดแคลน  3) ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ ควรส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาตนเอง
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บรรจงศกัด์ิ พินนะ  (2550)  ท่ีไดศึ้กษา
และเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย  พบว่า ควรมีการจดัการจดัหาแหล่งทุนเพื่อใชก้ารประชุม อบรม พฒันาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ท่ีเหมะสมแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) ดา้นวินยัและการรักษาวินยั ควรให้ความรู้ความ
เขา้ใจขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามิให้กระท าผิดวินยัและจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ รณกฤต รินทะชยั  (2557)  ท่ีไดศึ้กษาปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 พบว่า ควรส่งเสริมให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมี้ความรู้ ความ
เขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบวนิยัต่าง ๆ  และ 5) ดา้นการออกจากราชการ ควรจดัท าทะเบียนประวติัเพื่อควบคุม
การเกษียณอายรุาชการอยา่งเป็นระบบ และง่ายแก่การตรวจสอบสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอนนัต ์ มีพจนา  (2557) 
ท่ีไดศึ้กษาสภาพปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ ควรจดัท าทะเบียนเพื่อควบคุมและตรวจสอบการ
เกษียณอายรุาชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
    1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ควรน าสภาพ
และปัญหาการบริหารงานบุคคล ไปใชใ้นการวางแผนการด าเนินการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2  
    2. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ควรส่งเสริมให้
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการ
พฒันาบุคลากรอยา่งชดัเจน   
    3. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ควรน าสภาพและปัญหาการบริหารงาน
บุคคลแนวทางการบริหารงานบุคคลไปใชใ้นการวางแผน การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
    1. ควรมีการศึกษาแนวทางการพฒันาประสิทธิผลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 5 ดา้น  
คือ 1) ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง  2) ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3) ดา้นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ4) ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยัและ 5)ดา้นการออกจากราชการ 
    2. ควรมีการศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารงานบุคคลท่ีสอดคลอ้งหรือเหมาะสมกบัสภาพและ
บริบทของสถานศึกษา 5 ดา้น  คือ 1) ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง  2) ดา้นการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 3) ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ  4) ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั และ  
5) ดา้นการออกจากราชการ 
    3. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  5 ดา้น  คือ 
1) ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง  2) ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3) ดา้นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ  4) ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยัและ 5) ดา้นการออกจากราชการ 
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บทคัดย่อ 
 เทคโนโลยีเหมืองขอ้มูล(Data Mining) มีความสามารถในกระบวนการรวบรวมและดึงข้อมูลจาก
ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ เพ่ือคาดคะเนความเป็นไปไดข้องขอ้มูลท่ีซ่อนเร้น  ประโยชน์ของเหมืองขอ้มูลช่วยธุรกิจ
หรือองค์กรต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในคลงัขอ้มูล (Datawarehouse) โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น หลักสถิติ 
(Statistical Technique) การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) และ เทคนิคการสร้างภาพ (Visualization)  เป็น
ตน้  เทคนิคต่างๆ ของเหมืองขอ้มูลใชห้ลกัการคน้หาขอ้มูลและน าเสนอความรู้ในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่ายให้กบัผูใ้ช ้
บทความน้ีจะแสดงซอฟต์แวร์เหมืองขอ้มูลฟรีในปัจจุบนัท่ีไดรั้บความนิยม เช่น Weka, Rapid miner, Tanagra, 
DBMiner และ Orange   ซ่ึงซอฟตแ์วร์เหล่าน้ีสามารถพยากรณ์แนวโน้มและพฤติกรรมของกลุ่มคนท่ีสนใจหรือ
ลูกคา้ อีกทั้งสามารถช่วยสนบัสนุนในการตดัสินใจในกระบวนการทางธุรกิจ โดยใชเ้วลาการรวบรวมขอ้มูลและ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็วมากกวา่ซอฟตแ์วร์เหมืองขอ้มูลแบบเดิม 
 

ค าส าคญั: เหมืองขอ้มูล, คลงัขอ้มลู, Weka, Rapid Miner, Tanagra, DBMiner, Orange 
 

ABSTRACT 
 Data mining is to collect and extract data from large database for predictive information and finding 
pattern information. In the business process, data mining is powerful to analyze data in data warehouse by using 
statistical technique, machine learning technique, and visualize technique. Many data mining techniques can 
identify and present business knowledge easily for users. This paper presents the open source data mining tools 
such as Weka, Tanagra, Rapid Miner, DBMiner, and Orange. These new tools can predict customer behavior 
trends and support decision making in business process for using the consolidation and response data. These tools 
are more quickly than the traditional data mining tools. 
 

KEYWORDS: Data mining, Data warehouse, Weka, Rapid Miner, Tanagra, DBMiner, Orange 
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1. บทน า 
 เหมืองขอ้มูล  มีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ กระบวนการคน้หาความรู้ในฐานขอ้มูล (Knowledge Discovery in 
Databases (KDD))  หมายถึง การสกัดและคน้หาความรู้จากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ เพ่ือหารูปแบบขอ้มูลและ
ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลท่ีซ่อนอยูใ่นฐานขอ้มูล (Tan, Steinbach, and Kumar, 2006)  เหมืองขอ้มูลจะท าการส ารวจ
และวิเคราะห์ขอ้มูลใช้เทคนิคและวิธีการในการน าขอ้มูลในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์แนวโน้มขอ้มูลใน
อนาคต   โดยอาศยัหลกัสถิติ การเรียนรู้จ า การเรียนรู้ของเคร่ือง และหลกัคณิตศาสตร์  โดยเหมืองขอ้มูลเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการคน้หาความรู้ในฐานขอ้มูล    

กระบวนการคน้หาความรู้ในฐานขอ้มูล ประกอบดว้ย ขั้นตอนในการแปลงขอ้มูลดิบกลายเป็นความรู้
ใหม่ ดังน้ีคือ 1) การท าความสะอาดขอ้มูล (Data Cleaning)  เป็นขั้นตอนท าความสะอาดขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีไม่
สอดคลอ้งกนัท้ิงไป 2) การรวบรวมขอ้มูล (Data Integration)   เป็นขั้นตอนรวบรวมขอ้มูลจากหลายแห่งขอ้มูลเขา้
ไวด้ว้ยกนั 3) การเลือกขอ้มูล (Data Selection)  เป็นขั้นตอนเลือกขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาวิเคราะห์ 4) การ
แปลงรูปขอ้มูล (Data Transformation) เป็นขั้นตอนแปลงขอ้มูลให้อยูใ่นรูปท่ีเหมาะสมกบัการวิเคราะห์ เช่น การ
ลดรูปขอ้มูลหรือการเปล่ียนชนิดของขอ้มูล 5) การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining)  เป็นขั้นตอนเทคนิคในการท า
เหมืองข้อมูล เช่น  การแบ่งกลุ่ม  การจ าแนกประเภท การท านาย เป็นต้น  6) การประเมินรูปแบบ(Pattern 
Evaluation) เป็นขั้นตอนการประเมินผลรูปแบบหรือกฎของขอ้มูลท่ีได ้และ 7) การน าเสนอความรู้ (Knowledge 
Representation)  เป็นขั้นตอนการน าเสนอความรู้ท่ีไดจ้ากกระบวนการคน้หาความรู้ เพ่ือแสดงให้ผูใ้ชเ้ขา้ใจ เช่น 
การสร้างภาพ (Han, Kamber and Pei, 2012) 

 
รูปที ่1 กระบวนการคน้หาความรู้ในฐานขอ้มูล (Han, Kamber and Pei, 2012) 
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 ความแตกต่างซอฟตแ์วร์เหมืองขอ้มูลในตลาดซอฟต์แวร์ ในดา้นจุดอ่อนและจุดแข็งเป็นส่ิงท่ีผูใ้ชง้าน
จะตอ้งพิจารณาซอฟต์แวร์เหมืองขอ้มูลให้เหมาะสมกบัองคก์รของตนเอง โดยบทความน้ีจะน าเสนอภาพรวม
ซอฟตแ์วร์เหมืองขอ้มูลฟรีในปัจจุบนัท่ีไดรั้บความนิยม เช่น Weka, Rapid miner, Tanagra, DBMiner และ Orange 
(Imanuel, 2016; Muenchen, 2016)   
 

2. ประเภทซอฟต์แวร์เหมืองข้อมูล 

ซอฟตแ์วร์เหมืองขอ้มูล แบ่งออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์เหมืองขอ้มูลดั้งเดิม, แดชบอร์ด และ
ซอฟตแ์วร์เหมืองขอ้มูลแบบตวัอกัษร  
 2.1 ซอฟตแ์วร์เหมืองขอ้มูลดั้งเดิม (Traditional Data Mining) 
 ซอฟต์แวร์เหมืองขอ้มูลดั้งเดิม จะใชอ้ลักอริทึมและเทคนิคท่ีซับซ้อนในการคน้หารูปแบบขอ้มูล โดย
ส่วนใหญ่ซอฟตแ์วร์จะถูกติดตั้งบนเคร่ืองเดสกท์็อป เพ่ือใชติ้ดตามขอ้มูลและวเิคราะห์แนวโนม้  อีกทั้งซอฟตแ์วร์
สามารถใชง้านไดท้ั้งระบบปฏิบติัการวนิโดวห์รือยนิูกซ์  โดยจะเนน้การท างานบนประเภทฐานขอ้มูลแบบใดแบบ
หน่ึง  ส่วนใหญ่สามารถใช้กับการประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์หรือโอแลบ (Online Analytical 
Processing) ในการสอบถามและวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ (Gonzales,2006)  
 2.2 แดชบอร์ด (Dashboards) 
 แดชบอร์ด คือ แผนภาพวิเคราะห์ขอ้มูล โดยจะติดตามขอ้มูลในฐานขอ้มูล และตอบสนอง เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูล ข้อมูลในแดชบอร์ดจะแสดงในรูปแบบฟอร์มหรือตาราง  เพื่อให้ผูใ้ช้เห็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการทางธุรกิจ (Abrol and Malhotra, 2013)  ลักษณะการมองเห็นขอ้มูลในอดีตท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง เช่น การเพ่ิมยอดขายจากช่วงปีท่ีผ่านมา  การท างานของแดชบอร์ด จะช่วยให้ผูบ้ริหารใชง้านง่าย
และเห็นภาพรวมของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2.3 ซอฟตแ์วร์เหมืองขอ้ความ (Text Mining Software)  
 ซอฟต์แวร์เหมืองขอ้ความ  มีความสามารถในการคน้หารูปแบบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในรูปแบบ
ตัวอักษรท่ีแตกต่างกัน เช่น เอกสารไมโครซอฟต์เวิร์ดหรือเอกสาร  PDF  สามารถแปลงอยู่ในรูปแบบ
แฟ้มตัวอักษรแบบง่ายๆ (Gupta, 2016) ซอฟต์แวร์เหมืองข้อความสามารถจัดการข้อมูลท่ีไม่มีโครงสร้าง  
(Unstructured) เช่น ขอ้ความอีเมล,์ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ  ในการแปลงใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีมีโครงสร้าง
ก่อน (Ronen and James, 2007) ซอฟตแ์วร์เหมืองขอ้ความ สามารถสแกนเน้ือหาและแปลงขอ้มูลท่ีเลือกไวใ้ห้อยู่
ในรูปแบบตวัอกัษรท่ีสามารถเขา้กนัไดก้บัระบบงานอ่ืนๆ ท่ีมีความแตกต่างกนัได ้ 
 

3. Weka 

 Weka (Waikato Environment for Knowledge Learning)  คือ ซอฟต์แวร์ ท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 
Waikato ประเทศนิวซีแลนด์ วตัถุประสงค์เร่ิมตน้ของการผลิตซอฟต์แวร์เวกา้ เพื่อระบุขอ้มูลท่ีรวบรวมมาจาก
เกษตรกรรม (Markov and Russell, 2016) ซอฟตแ์วร์เวกา้สนบัสนุนงานเหมืองขอ้มูลต่างๆ เช่น  การเตรียมขอ้มูล 
(Preprocessing)  การจ าแนกขอ้มูล (Classification) การจดักลุ่มขอ้มูล (Clustering), สมการถดถอย (Regression) 
การแสดงรูปภาพ (Visualization) เป็นตน้ (Han and Frank, 2005) กระบวนการพ้ืนฐานของเวกา้ ประกอบดว้ยการ
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ฝึกสอนขอ้มูล (Trained) โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning)  และแปลผลรูปแบบขอ้มูล
ตามแบบท่ีผูใ้ชต้อ้งการ เพ่ือช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูลของธุรกิจและองคก์ร  

เวกา้เป็นซอฟต์แวร์เปิด  (Open Source)  สามารถใชง้านฟรีภายใตข้อ้ตกลงของ GNU (General Public 
License)  โดยแรกเร่ิมนั้นเวกา้ถูกพฒันาดว้ยภาษาซี  แอปพลิเคชัน่เวกา้น ามาเขียนใหม่ดว้ยภาษาจาวาท่ีสามารถ
รองการท างานได้ทุกแพลตฟอร์ม และสามารถต่อยอดโปรแกรมไดง่้าย (Sudhir and Kodge , 2013) ดังรูปท่ี 2 
แสดงตวัอยา่งซอฟตแ์วร์เวกา้ 

 

 
 

รูปที ่2  ตวัอยา่งซอฟตแ์วร์เวกา้ (Waiko University, 2016) 
 

4. Rapid Miner  
Rapid Miner เร่ิมตน้ท างานภายใต ้YALE (Yet Another Learning Environment) โดยสามารถท าเหมือง

ขอ้มูลและกระบวนการเรียนรู้จากเคร่ือง  (Machine Learning) (Brundage, 2012) ประกอบดว้ย การโหลดขอ้มูล
การแปลรูปขอ้มูล, การประมวลผลขอ้มูล การสร้างแบบจ าลอง เทคนิคการสร้างภาพ การประเมินผล และการ 
น าไปใชง้านจริง อีกทั้ง Rapid Miner เขียนดว้ยภาษาจาวา รองรับการท างานกบัแฟ้มเอ็กซ์เอม็แอล (XML) การใช้
งานซอฟต์แวร์ Rapid Miner ลักษณะการท างานเป็นรูปแบบกราฟิก (GUI) (Wisaeng, 2012) ดังรูปท่ี 3 แสดง
ตวัอยา่งซอฟตแ์วร์ Rapid Miner 

Rapid Miner รวบรวมโครงร่างการเรียนรู้และแอททริบิวต์ของ weka และแบบจ าลองทางสถิติของ R 
project (Naika and Samanth, 2016) รองรับการท าเหมืองขอ้มูลแบบตวัอกัษร และมลัตีมีเดีย, รองรับการใชง้าน
ไฟล์ได้หลายประเภท เช่น ไฟล์เอ็กซ์เซล (Excel), สามารถแสดงขอ้มูลได้หลายรูปแบบ เช่น scatter plot 3D, 
สามารถแสดงผลโมเดลท่ีสวยงามและแกไ้ขการแสดงผลให้สามารถอ่านไดง่้ายข้ึน, สามารถบนัทึกไฟล์โมเดล
ออกเป็นไฟลภ์าพประเภทต่างๆ เช่น PNG, JPG หรือ PDF, วิธีการเตรียมขอ้มูล (Preprocess) และการวิเคราะห์ได้
หลากหลายรูปแบบ   

Rapid Miner ไดรั้บความนิยมใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น ไฟฟ้า พลงังาน ผลิตรถยนต ์การซ้ือขาย 
การส่ือสาร ธนาคาร ประกนัชีวติ เทคโนโลยสีารสนเทศ การวจิยัทางการตลาด ผลิตยาและอ่ืนๆ 
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รูปที ่3 ตวัอยา่งซอฟตแ์วร์ Rapid Miner (Rapid miner, 2016) 
 

5. TANAGRA 
 TANAGRA พฒันาโดยริชโคท่ีมหาวทิยาลยั Lumière ประเทศฝร่ังเศส เป็นซอฟแวร์เหมืองขอ้มูลฟรีท่ีมี
ความสามารถสูง ถูกน ามาใช้งานทางดา้นวิจยัและการศึกษา เพ่ือช่วยให้นักวิจยัและนักศึกษาสามารถใชง้าน
ซอฟตแ์วร์เหมืองขอ้มูลไดอ้ยา่งง่าย ผา่นการติดต่อผูใ้ชผ้า่นทางรูปภาพ ดงัรูปท่ี 4   

TANAGRA ประกอบดว้ย กระบวนการท าเหมืองขอ้มูลท่ีหลากหลาย ตั้งแต่การวิเคราะห์ขอ้มูล การ
เรียนรู้ทางสถิติ (Statistical Learning) การเรียนรู้จากเคร่ือง  (Machine Learning) และการเรียนรู้แบบมีผูส้อน 
(Supervised Learning) เ ช่น การแบ่งกลุ่ม  (Clustering) การวิ เคราะห์ปัจจัย  (Factor Analysis)   สถิติแบบมี
พารามิเตอร์ (Parametric) และแบบไม่มีพารามิเตอร์ (Nonparametric), กฎความเช่ือมโยง (Association Rule), 
อลักอริทึมในการเลือกและสร้างกฎต่างๆ (Jain, Gagandeep and Singh, 2013) TANAGRA เป็นซอฟตแ์วร์ระบบ
เปิดท่ีผูเ้ขียนโปรแกรมสามารถน าโปรแกรมตน้ฉบบั (Source Code) มาปรับแต่งเพ่ิมเติมโปรแกรมของตนเองเขา้
ไปได ้รวมทั้งอนุญาตให้นักวิจยัสามารถเพ่ิมวิธีการเหมืองขอ้มูลของตนเองเขา้ไปในซอฟต์แวร์ได ้เพื่อท าการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ โดยท่ี TANAGRA ท างานในรูปแบบการทดลองใชห้ลกัการจดัการขอ้มูล   TANAGRA 
มีเคร่ืองมือการเรียนรู้ส าหรับเทคนิคการเขียนโปรแกรม (Wimmer and Powell, 2015) 
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รูปที ่4  ตวัอยา่งซอฟตแ์วร์ TANAGRA (Rakotomalala, 2004) 
 

6. DBMiner 
 DBMiner พฒันามาจากการท าวิจยั เป็นระบบเหมืองขอ้มูลส าหรับการโตต้อบเหมืองขอ้มูลของความรู้
หลายๆ ระดบัในฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ DBMiner สามารถท างานกบัเหมืองขอ้มูล ท่ีประกอบดว้ย การวิเคราะห์
คุณสมบัติและการแยกแยะข้อมูล (Characterization and discrimination) การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล 
(Association) การจดัหมวดหมู่และการวิเคราะห์การถดถอย (Classification and Regression)   การวิเคราะห์การ
รวมกลุ่ม หรือ การแบ่งแยกข้อมูล (Cluster Analysis and Segmentation)  การประเมินและการพยากรณ์ 
(Estimation and Prediction) การบรรยายและการแสดงภาพของขอ้มูล (Description and  Visualization) (Gupta, 
2013)  ดงัรูปท่ี 5 แสดงตวัอยา่งซอฟตแ์วร์ DBMiner 
  DBMiner ท าเหมืองขอ้มูลในระดบัต่างๆ ท่ีผูใ้ช้จะก าหนดกลุ่มของขอ้มูลในฐานขอ้มูลผ่านการใช้
ชุดค าสัง่ท่ีเรียกวา่ ภาษาดีเอม็คิวแอล (Data Mining Query Language (DMQL)) ท่ีมีลกัษณะคลา้ยภาษาเอสคิวแอล 
(SQL) ท่ีใช้สอบถามข้อมูลจากฐานขอ้มูล (Han, Fu, Wang, Koperski and Zaiane, 1996) ผูใ้ช้สามารถก าหนด
ระดบัการเปล่ียนแปลง (Threshold) กระบวนการควบคุมเหมืองขอ้มูล การรวมขอ้มูล (Roll up) การเจาะลึกลงใน
รายละเอียด (Drill Down) และสามารถสร้างผลลพัธ์ของขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ฟอร์ม กราฟ กฎความสมัพนัธ์ 
เป็นตน้ 
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รูปที ่5 ตวัอยา่งซอฟตแ์วร์ DBMiner (Informer Technology INC, 2016) 

 
6. ORANGE 
 ORANGE เป็นซอฟตแ์วร์ฟรีเหมืองขอ้มูลและชุดซอฟตแ์วร์การเรียนรู้ดว้ยเคร่ือง ประกอบดว้ย ชุดค าสัง่
ในการเตรียมข้อมูล  (Data Preprocessing) ความสามารถในการคัดกรองและให้คะแนนความล าดับส าคัญ 
(Scoring) การจดัท าและประเมินผลโมเดล และเทคนิคการคน้หาขอ้มูล ชุดค าสั่งท่ีท างานกบั ORANGE ใชภ้าษา 
C++, การเขียนสคริบต์ด้วยภาษาไพทรอน (Python) หรือผ่าน ORANGE widget ในรูปแบบของกราฟิก ผูใ้ช้
สามารถดาวน์โหลดซอฟตแ์วร์ ORANGE ฟรี ผา่นการขอลิขสิทธ์จาก GPL (Wimmer and Powell, 2015)   

ORANGE รองรับระบบปฏิบติัการ ลีนุกซ์ แมคโอเอส และไมโครซอฟตว์นิโดว ์ลกัษณะการท างานของ 
ORANGE เป็นแบบ Component based framework คือ ผู ้ใช้สามารถใช้ส่วนประกอบท่ีอยู่แล้วในซอฟต์แวร์ 
ORANGE หรือสร้างข้ึนใหม่ ผ่านแบบจ าลองท่ีสร้างส่วนประกอบดว้ยภาษาไพทรอน (Python) จากนั้นน ามาไว้
ในมาตรฐานของส่วนประกอบของภาษาซีบนพ้ืนฐานของ ORANGE (Naika and Samantb, 2016)   

ความสามารถของซอฟต์แวร์ ORANGE มีดังน้ีคือ 1) การเตรียมการประมวลผล  (Preprocessing) 
ประกอบด้วย การเลือกข้อมูล (Selection)  การแบ่งช่วงข้อมูล (Discretization)  2) การคาดการณ์ด้วยโมเดล
คาดการณ์แบบต่างๆ เช่น การจ าแนกขอ้มูลแบบตน้ไม ้(Classification Tree), ตวัจ าแนกแบบเบยอ์ยา่งง่าย (Naïve 
Bayesian classifier), เคเนียเรสเนเบอร์ (K-Nearest Neighbor (KNN)), ซพัพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector 
Machine), การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก  (Logistics Regression), การจ าแนกข้อมูลด้วยกฎ (Rule Based 
Classifier  3) วิธีการอธิบายขอ้มูลแบบต่างๆ เช่น การแบ่งกลุ่มล าดบัชั้น (Hierarchical Clustering), การแบ่งกลุ่ม
แบบ K mean (K Mean Clustering) , การวิ เคราะห์แบบหลายมิติ  (Multi-dimensional  Analysis)  และอ่ืนๆ 
(Demsar, Curk , Erjavec and et al., 2013) ดงัรูปท่ี 6 แสดงตวัอยา่งซอฟตแ์วร์ ORANGE 
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รูปที ่6 ตวัอยา่งซอฟตแ์วร์ ORANGE (University of Ljubljana, 2016) 
 

8. สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาเหมืองขอ้มูล คือ กระบวนการแบ่งแยกรูปแบบขอ้มูลและคน้หาความสัมพนัธ์ขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ ท่ีมีทั้งขอ้มูล ตวัอกัษร ขอ้มูลต่างๆ บนเวบ็   ประโยชน์เหมืองขอ้มูลเพื่อปรับปรุงการท างาน
ของธุรกิจโดยใชเ้ทคนิคเหมืองขอ้มูลในกระบวนการคน้หาความรู้ในฐานขอ้มูล  เหมืองขอ้มูล ถูกน าไปใชใ้น
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การศึกษา การเงิน การธนาคาร ประกนัภยั    ซ่ึงซอฟตแ์วร์ฟรีเหมืองขอ้มูลท่ีน าเสนอใน
บทความน้ีเป็นเพียงตวัอยา่งมีจุดเด่นและจุดดอ้ยแตกต่างกนัไป  ผูใ้ชง้านสามารถเลือกใชต้ามขีดความสามารถ
ของซอฟตแ์วร์ต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจนั้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตร
สัมพนัธ์สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 5 ในการแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอก  2) เพื่อ
น าเสนอแนวทางในการบริหารจดัการเพ่ือแก้ไขปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรียนศูนยเ์ครือข่ายมิตร
สมัพนัธ์  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประชากรถูกเลือกแบบมีระบบ   ผูบ้ริหาร  จ านวน 19 
คน    ครูและบุคลากร   จ านวน  155 คน รวมทั้งหมด   174   คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม ขอ้มูล
ถูกวิเคราะห์และน าเสนอดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา  พบวา่ผูบ้ริหารครูและ
บุคลากรมีแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตร
สัมพนัธ์   สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก           
(  = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นได้แก่ ดา้นการบริหารวิชาการในโรงเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดา้น
ปัญหาการขาดแคลนครู และด้านการพฒันาครู อยู่ในระดับมาก(  = 4.23 ,  = 4.20,  = 4.11)ส่วนด้านการ
บริหารจดัการในโรงเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.39) โดยรวมทั้ง4 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก  (   = 3.92)ท่ีเป็น
เช่นน้ีอาจเป็นแนวทางการบริหารจดัการเพ่ือแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตร
สมัพนัธ์  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  
 

ค าส าคญั: แนวทางการบริหารจดัการ  ปัญหาครูสอนไม่ตรงวชิาเอก 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were as follows: 1) to survey the problems and the opinions of educational 

institution administrators in the administrative guidelines for schools holding a relationship with the network 
center under Khon Kaen primary Education service Area office 5. Solution to  teachers’ issues whom do not 
match their fields of  study. 2 to find guideline solutions of problems teachers’ issues whom do not match their 
fields of study in the administrative guidelines for schools holding a relationship with the network center under 
Khon kaen primary Education service Area office 5. I aim to introduce an effective way to manage and solve 
each problem faced and to find ways to avoid such issues. Population samples were chosen by the system. There 
were 19 administrators. 155 teachers and educational personnel In total 174 individuals were selected.  One of 
the main instruments used in research was the questionnaire. The Data was analyzed by percentage, means and 
standard deviation. The research results found that directors, teachers and personnel must have clearer and stricter 
guidelines to manage and solve problems that the teachers’ issues whom do not match their fields of study in the 
administrative guidelines for schools holding a relationship with the network center under Khonkaen primary 
Education service Area office 5. The khonkaen primary Educational Service Area office overviews each aspect 
in the high level( = 3.92).These aspects include the administrative, academic, and the school group learning 
areas. Furthermore, an overview of teacher shortages, and the development of teachers in the high level ( = 
4.23, =4.20, =4.11).Management schools were found to have fallen into the medium area ( = 3.39). By 
including four parts in the high level. ( = 3.92).This was probably the guidelines of managed to solution to 
teachers’ issues whom do not math their fields of  study in the administrative guidelines for schools holding a 
relationship with the network center under Khon Kaen primary Education service Area office 5. 

 

KEYWORDS: The administrative guidelines , teachers’ problems who teach inappropriate their major  
 

1. ความส าคญัและทีม่าของปัญหาวจิยั 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2540  มาตรา 81 ระบุวา่ “ รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรมและ
สนบัสนุนใหเ้อกชนจดัการศึกษาอบรมใหเ้กิดความรู้คู่คุณธรรม  จดัให้มีกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ” จึง
เป็นท่ีมาของ ค าวา่  “การศึกษา” หมายความวา่ กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึก  การอบรม  การสืบสานทางวฒันธรรม  การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทาง
วิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม  สังคม  การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ (มาตรา 4) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบบัท่ี3) พ.ศ. 2553 (หมวด1)บททัว่ไปความมุ่งหมายและหลกัการ   (มาตรา6)การจดัการ
ศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ งร่างกายจิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมี
จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข (หมวด2) สิทธิและหนา้ท่ี
ทางการศึกษา (มาตรา10)การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้อย่างทั่วถึงและมี คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายหมวด4แนวการจัด
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การศึกษา(มาตรา22ถึง มาตรา 30)กล่าวถึง การจดัการศึกษาตอ้งยึดผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุดดงันั้น การจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งแหล่ง
เรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอนต่างๆ ให้มีความหลากหลาย สามารถเอ้ือและสนองความตอ้งการของผูเ้รียนได ้การ
จดัการเรียนการสอนมุ่งใหผู้เ้รียนไดใ้ชป้ระสบการณ์จริง จดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั
ของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกให้ปฏิบติั เป็น  คิดเป็น  ท าเป็น  แกไ้ขปัญหาและมีนิสยัท่ี
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี2)พ.ศ.
2545และ(ฉบับท่ี3)พ.ศ.2553ให้ไว ้ณ วนัท่ี14  สิงหาคม พ.ศ. 2542) (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน)  
 การแกปั้ญหาครูขาดแคลนเป็นเร่ืองท่ีภาครัฐ จะตอ้งถือวา่เป็นปัญหาส าคญัอนัดบัตน้ๆ ท่ีจะตอ้งไดรั้บ
การแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน อยา่มวัวิตกเกินเหตุวา่หากเพ่ิมจ านวนครูแลว้งบประมาณท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดรั้บมา
จะหมดไปกบัเงินเดือนของครูจนไม่เหลืองบลงทุน เพราะงานจดัการศึกษาหรือการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กนั้น            
ครูคือผูด้  าเนินการทุกส่วนถึงตวัเด็กโดยตรงไม่เหมือนกบัขา้ราชการประเภทอ่ืนๆท่ีภารกิจอาจแตกต่างไปดงันั้น
งบประมาณท่ีน ามาจดัหาครูและพฒันาครูนัน่แหละ คือการลงทุนเพื่อการศึกษาท่ีตรงจุดส่วนปัญหาครู 

ในยคุปัจจุบนัน้ีถือวา่เป็นปัญหาแทรกซอ้นเขา้มาส่งผลกระทบต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหก้บัเด็ก
ไดไ้ม่น้อยเช่นกนั ดว้ยครูเก่าท่ีว่ามาจากผูเ้รียนเก่ง มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นครูตั้งแต่แรกเร่ิมและมีประสบการณ์
จดัการเรียนรู้ เร่ิมหมดวาระการด ารงอยูใ่นอาชีพราชการดว้ยการเกษียณอายรุาชการทั้งภาคปกติและเออร์ล่ีรีไทร์ 
ปีละเป็นหม่ืนคน ส่วนท่ีเหลือก็มีจ านวนไม่นอ้ยท่ีเร่ิมอ่อนลา้กบัจ านวนงานท่ีมีเพ่ิมใหท้ ามากกวา่งานสอน หรือครู
บางคนก็กา้วไดไ้ม่ทนักบั วิทยาการเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว จึงยงัคงใชป้ระสบการณ์
สอนแบบเดิม ๆ อยู ่ส่วนครูท่ีบรรจุใหม่ จ านวนไม่นอ้ยมาจากกลุ่มท่ีไม่ไดส้นใจวิชาชีพครูมาแต่แรก แต่ดว้ยไม่
สามารถหาท่ีเรียนตามความสนใจไดท่ี้สุดก็มาลงท่ีครู จึงขาดอุดมการณ์และมีเจตคติเก่ียวกบัวชิาชีพครูในทางบวก
ไม่มากนกั ยิง่หากไม่สนใจกบัการพฒันาตนเองในสาขาวชิาชีพน้ีดว้ยแลว้ การจดัการเรียนรู้ก็จะกลายเป็นการสอน
ตามต ารา หรือสอนเน้ือหาในหนงัสือไปในท่ีสุด (กล่ิน สระทองเนียม .2554)    
    การปฏิบติังานของครูมีปัญหาในทางปฏิบติัหลายประการ   คือครูผูส้อนไม่ไดจ้บการศึกษาในวิชาเอกท่ี
สอนโดยตรงครูมีภาระงานมากมีภาระงานอ่ืนท่ีตอ้งรับผิดชอบหลายงาน เช่น งานธุรการ งานการเงิน งานพสัดุ 
เป็นตน้ครูมีศกัยภาพไม่เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอนไม่ลุ่มลึกในเน้ือหาวิชาท่ีสอนซ่ึงมี   สาเหตุมาจากครู
ขาดประสบการณ์ในการสอนและไม่ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ครูตอ้งสอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ท าให้
เตรียมการสอนไม่ทนัครูใชเ้วลาในการท าผลงานวิชาการมากท าให้สนใจการสอนน้อยลง ครูสอนโดยไม่ใชส่ื้อ
การสอนมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนส่ือการไม่ใหค้วามส าคญักบัส่ือการสอนในสาระนั้นๆมาเป็นเวลานานและ
ยึดติดกบัการสอนแบบเดิมๆท าใหค้รูไม่ค่อยใชส่ื้อในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนครูให้ความส าคญักบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลักมากกว่ากลุ่มสาระรองซ่ึงได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
ภาษาองักฤษท าให้กลุ่มสาระการเรียนรู้รองถูกละเลยครูส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ือง หลกัสูตรและการ
แปลงหลกัสูตร ไปสู่การเรียนการสอนครูขาดขวญัก าลงัใจในการให้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีครูไม่มีความ
ถนดั การไม่ไดรั้บความส าคญัในกรณีท่ีไม่ไดส้อนกลุ่มในวิชาอาชีพ    ครูขาดการนิเทศติดตามและประเมินผล
การพฒันา   ครูไม่ไดรั้บการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะสาขาวิชามีเฉพาะการนิเทศ
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ผู้มส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหา 
ผูบ้ริหาร  

ครู  
บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

 

ภายในท่ีโรงเรียนด าเนินการเองการพฒันาอบรมครู  ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครูโดยการพฒันาอบรมครู
ส่วนใหญ่เป็นการอบรมตามท่ีหน่วยงานตน้สงักดัเป็นผูก้  าหนดทั้งเร่ืองเน้ือหาหลกัสูตร และวธีิการฝึกอบรมซ่ึงมกั 
ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครู และเป็นการอบรมท่ีไม่ได ้ก าหนดแผนไวช้ดัเจน (รายงานสถานภาพการ
ผลิตและพัฒนาครูในประเทศไทยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษ ากระทรวงศึกษาธิการ :2558) 
จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา แนวทางการบริหารจดัการเพ่ือแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอกใน
โรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตรสัมพนัธ์ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5จะเห็นได้
วา่ปัญหาขาดแคลนครู ในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากบัโรงเรียนในระดบัประถมศึกษาท่ี
เป็นโรงเรียนขนาดเลก็ และท่ีอยูใ่นชนบท ปัญหาน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีเกิดจากการบรรจุครูใหม่ท่ีไม่เพียงพอกบัความ
ตอ้งการของโรงเรียน คือ ขาดครูท่ีบรรจุบางสาขาวิชาบรรจุไม่ตรงตามความตอ้งการของสถานศึกษา  ท าให้เกิด
ปัญหาครูท่ีสอนไม่ตรงตามวชิาเอกท่ีจบการศึกษามา    (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ,2556: 
รชากานต ์ เคนชมภู) 
 ดังนั้นผูว้ิจยัจึงไดท้ าการศึกษาแนวทางการบริหารจดัการเพ่ือแก้ไขปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอกใน
โรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตรสัมพนัธ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5เพื่อ
ตอ้งการน าขอ้มูลมาเสนอเป็นแนวทางในการบริหารจดัการเพ่ือแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอกให้ตรงตาม
ความวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา   
 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือส ารวจสภาพปัญหาและความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตรสมัพนัธ์สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5 ในการแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรงวชิาเอก 

(2) เพ่ือน าเสนอแนวทางในการบริหารจดัการเพ่ือแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรงวชิาเอกในโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายมิตรสมัพนัธ์ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 
 

การแก้ไขปัญหาครูสอนไม่ตรงวชิาเอก 
1.  ดา้นการบริหารจดัการในโรงเรียน 
2. ดา้นการพฒันาครู 
3. ดา้นการบริหารวชิาการในโรงเรียนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  
4.  ปัญหาการขาดแคลนครู 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 

489 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4. 1 แบบแผนการวจิยัการวจิยัเร่ืองน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงส ารวจ  (Survey research) 
        4.2 ประชากร  การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) โดยวิธีเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการ
เก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารจ านวน 19  คน ครูและบุคลากรจ านวน 155  คน  รวมทั้งหมด 174  คน  
             4.3 ประเดน็ทีศึ่กษา ไดแ้ก่ (1) สภาพปัญหาและความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตร
สมัพนัธ์สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5 ในการแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรงวชิาเอก 
(2) แนวทางในการบริหารจดัการเพ่ือแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตรสัมพนัธ์ 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5 
 4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างแบ่งออกเป็น 
3  ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นแบบส ารวจรายการ (Check 
List) จ านวน  5  ขอ้  ไดแ้ก่  สถานภาพ   อาย ุ ระดบัการศึกษาสูงสุด วชิาเอก  ประสบการณ์การสอน  
 ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัเร่ืองแนวทางการแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายมิตรสมัพนัธ์  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  4 งาน คือ   
  1. ดา้นการบริหารจดัการในโรงเรียน 

2. ดา้นการพฒันาครู 
3. ดา้นการบริหารวชิาการในโรงเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
4.  ปัญหาการขาดแคลนครู 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม และขอ้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอกใน
โรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตรสมัพนัธ์  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

ลกัษณะแบบสอบถามใชม้าตรวดัแบบ Rating Scale 5 ระดบัตามมาตรวดัแบบลิเคอร์ต (Likert Scale) 
ก าหนดการใหค้ะแนน เป็น 5 ระดบัดงัน้ี 

5  หมายความวา่ ปัญหามากท่ีสุด 
4 หมายความวา่ ปัญหามาก 
3  หมายความวา่ ปัญหาปานกลาง 
2  หมายความวา่ ปัญหานอ้ย 
1  หมายความวา่ ปัญหานอ้ยท่ีสุด 

          4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
(1) น าหนงัสือขออนุญาตจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีปทุมขอนแก่น เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุนการวิจยั (2)ผูว้ิจยัท าการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองออกไปยงัประชากร จ านวน 
174 ชุด(3)จดัเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองใชเ้วลา15  วนั (4)สามารถรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มา
จนครบ174 ชุด  (5)ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม  (6)จัดหมวดหมู่ของข้อมูลใน
แบบสอบถามเพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ 
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         4.6 การวเิคราะห์ข้อมูลสถิติท่ีใช ้การหาค่าความเช่ือมัน่ ของแบบสอบถาม ค่าจ านวนร้อยละค่าเฉล่ีย ( )  
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( ) 

 
สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง แนวทางการบริหารจดัการเพ่ือแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรงวชิาเอกในโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายมิตรสัมพนัธ์ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัดงัน้ี
 5.1 ผูบ้ริหารครูและบุคลากรมีแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอกใน
โรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตรสัมพนัธ์   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นการบริหารวิชาการในโรงเรียนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ดา้นปัญหาการขาดแคลนครู และดา้นการพฒันาครู อยู่ในระดบัมาก(  = 4.23 ,  = 4.20,  = 
4.11)ส่วนดา้นการบริหารจดัการในโรงเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.39) ดงัตาราง 1 ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นแนว
ทางการบริหารจดัการเพ่ือแก้ไขปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตรสัมพนัธ์  สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการเพ่ือแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรง
วชิาเอกในโรงเรียนในศูนยเ์ครือขา่ยมิตรสมัพนัธ์  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 
โดยรวมและรายดา้น  

ความคิดเห็นตามตวัแปรตาม     ความหมาย อนัดบัท่ี 
ดา้นการบริหารจดัการในโรงเรียน 3.39 .52 ปานกลาง 4 
ดา้นการพฒันาครู 4.11 .67 มาก 3 
ดา้นการบริหารวชิาการในโรงเรียนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

4.23 .67 มาก 1 

ดา้นปัญหาการขาดแคลนครู 4.20 .46 มาก 2 
ภาพรวม 3.92 .37 มาก  

 
อภิปรายผล  
 การอภิปรายผลการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัอภิปรายในประเด็นจากวตัถุประสงคข์องการวจิยั รายดา้น ดงัน้ี  

ผูบ้ริหารและครูมีแนวทางการบริหารจดัการเพ่ือแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายมิตรสัมพนัธ์สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5โดยภาพรวมและรายด้าน 
ได้แก่ด้านการบริหารวิชาการในโรงเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้(  =4.23)ด้านปัญหาการขาดแคลนครู 
(  = 4.20) ดา้นการพฒันาครู(  = 4.11) อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นการบริหารจดัการในโรงเรียน(  = 3.39)อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
 ด้านการบริหารจัดการในโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงวา่ ผูบ้ริหารครู และบุคลากร  มีแนวทาง
การบริหารจดัการเพ่ือแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรงวชิาเอกในโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตรสมัพนัธ์  สงักดัส านกังาน
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เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ด้านการบริหารจัดการในโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
 (  =3.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบั 3 ขอ้แรกท่ีอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ การจดักระบวนการเรียนการสอน
ไม่มีประสิทธิภาพเด็กยงัขาดกระบวนการคิดเป็นท าเป็นและแกปั้ญหาเป็น (  =4.30 )ก าหนดนโยบายให้ครูเนน้
การรายงานผลการด าเนินงานเน้นการท าเอกสารจึงไม่มีเวลาสอนเพียงพอ (  =4.24) การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษาไม่เหมาะสมตามสภาพความเป็นจริง (  =3.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัในการบริหารจดัการในโรงเรียน สูงสุดคือ การจดักระบวนการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเด็กยงัขาด
กระบวนการคิดเป็นท าเป็นและแกปั้ญหาเป็นสอดคลอ้งกบัเรณูรัชตป์ระสิทธิเกตุ(2554)พบวา่ การจดัการเรียนรู้
เพื่อให้เด็กคิดเป็น ครูตอ้งจดัการเรียนรู้ใหเ้ด็กเรียนรู้กบัการจดัการกบัปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั ตอ้งเรียนรู้ท่ี
จะเพ่ิมการฝึกปฏิบติัให้มาก ลดการสอน จ าให้น้อยลง ท างานคนเดียวให้น้อย ท างานเป็นทีมให้มาก รู้จกัการ
แกปั้ญหา ตดัสินใจ ในชั้นเรียนท่ีสอนส่ิงท่ีนกัเรียนทุกคนจะตอ้งปฏิบติัในหอ้งเรียน เป็นส่ิงท่ีนกัเรียนช่วยกนัคิดมี
ใช่เกิดจากค าสัง่ของครู เม่ือเกิดปัญหาต่างๆข้ึน นกัเรียนจะช่วยกนัหาแนวทางในการแกปั้ญหา นอกจากน้ีท่าทีของ
ครูจะตอ้งเป็นทั้งเพ่ือนผูร่้วมคิดและคอยให้ก าลงัใจ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้เด็กมีความสามารถในการปรับตวั 
พฒันาทักษะทางสังคมและอารมณ์ สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี และคิดในเชิงบวกเป็นไปในทาง
สร้างสรรค ์ 

  ด้านการพัฒนาครู ดา้นการพฒันาครูอยูใ่นระดบัมาก   แสดงวา่ ผูบ้ริหารครู และบุคลากร  มีแนวทาง
การบริหารจดัการเพ่ือแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรงวชิาเอกในโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตรสมัพนัธ์  สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ดา้นการพฒันาครูอยูใ่นระดบัมาก (  =4.11) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้เรียงล าดบั 3 ขอ้แรกอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ขาดการส่งเสริมในการเขา้รับการอบรมพฒันาครูรายวชิา ท่ีสอนไม่
ตรงวิชาเอก(  =4.20) การอบรมพฒันา ไม่ตรงกบัความตอ้งการของครู (  =4.16) ครูไม่ไดรั้บการพฒันาวิชาชีพ
อยา่งต่อเน่ือง(  =4.14)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัในการพฒันาครู สูงสุดคือขาดการส่งเสริม
ในการเขา้รับการอบรมพฒันาครูรายวิชาท่ีสอนไม่ตรงวชิาเอกสอดคลอ้งกบั งานวจิยัของรองศาสตราจารยด์ร.ชนิ
ตารักษพ์ลเมือง,รองศาสตราจารยด์ร. จรูญศรีมาดิลกโกวทิ และคณะ (2547)พบวา่  สภาวะการขาดแคลนครูระดบั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พบวา่ การพฒันาอบรมครูส่วนใหญ่เป็นการอบรมตามท่ีหน่วยงานตน้สังกดัเป็นผูก้  าหนด 
ทั้งเร่ืองเน้ือหาหลกัสูตร และวิธีการฝึกอบรม ซ่ึงมกัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครูและเป็นการอบรมท่ี
ไม่ไดก้ าหนดแผนไวช้ดัเจน 

ด้านการบริหารวชิาการในโรงเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ดา้นการบริหารวชิาการในโรงเรียนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  อยูใ่นระดบัมากแสดงวา่ ผูบ้ริหารครู และบุคลากร  มีแนวทางการบริหารจดัการเพ่ือแกไ้ขปัญหา
ครูสอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตรสัมพนัธ์  สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต  5 ด้านการบริหารวิชาการในโรงเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก (  =4.23) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบั 3 แรกอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวนัมีมากเกินไป 
(  =4.33) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั( =4.14) เอกสารเก่ียวกบัหลกัสูตรไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( =4.13)เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีการปฏิบติั สูงสุด
คือกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวนัมีมากเกินไป   สอดคลอ้งกบั   วงเดือน คู่เมือง (2550) พบวา่ การเรียน
การสอนเป็นกระบวนการท่ีมีการ วางแผนเพ่ือจดัสภาพการณ์ให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนในการ
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ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนในดา้นต่างๆตามเป้าหมายท่ีวางไวซ่ึ้งในระหว่างการปฏิสัมพนัธ์นั้นผูส้อนก็จะได้
เรียนรู้จาก ผูเ้รียนดว้ย  สอดคลอ้งกบั   ภานุรัตน์ นนัตา, ธนิษฐา รัศมีเจริญ (2555)พบวา่ ครูและนกัเรียนมีเวลาจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนนอ้ยไม่ไดผ้ลตามท่ีคาดหวงั เน่ืองมาจากการจดัการศึกษาของโรงเรียนมีกิจกรรมท่ีทาง
ตน้สังกดัขอความร่วมมือทั้งคณะครูและนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม  ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
ส่งผลให้ผลการเรียนของนกัเรียนลดลง ดงันั้นทางผูบ้ริหาร ควรท่ีจะพิจารณาในการส่งนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม
ของทางหน่วยงานตน้สังกดั เพ่ือเป็นการลดกิจกรรมของนกัเรียนใหน้อ้ยลง จะท าให้นกัเรียนมีเวลาเรียนมากข้ึน
ท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนไดผ้ลตามท่ีตอ้งการ 

  ด้านปัญหาการขาดแคลนครู ดา้นปัญหาการขาดแคลนครู อยูใ่นระดบัมาก  แสดงวา่ ผูบ้ริหารครูและ
บุคลากร มีแนวทางการบริหารจดัการเพ่ือแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตร
สัมพนัธ์  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ดา้นปัญหาการขาดแคลนครู (  =4.20) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบั 3 แรกอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่วชิาท่ีรับผิดชอบสอนไม่ตรงวิชาเอกกบัสาขา
ท่ีเรียนมา (  =4.50)  อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ จ านวนรายวิชาท่ีรับผิดชอบสอนมากเกินไป( =4.48) ครูสอนหลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้(  =4.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีการปฏิบติัในการพฒันาครู สูงสุดคือ วิชาท่ี
รับผิดชอบสอนไม่ตรงวชิาเอกกบัสาขาท่ีเรียนมา สอดคลอ้ง ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา(2552)  พบวา่ โดย
ภาพรวมแลว้มีครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอนไม่ตรงวิชาเอกท่ีสอน โดยมีสาเหตุส าคญัจากการท่ีมีครูซ่ึงจบ
วชิาเอกท่ีสอนไม่เพียงพอ และการขาดสมดุลของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าใหต้อ้งจดัใหค้รูท่ีจบวชิาเอก
อ่ืนมาสอน ส าหรับระดบัประถมศึกษาการสอนไม่ตรงวิชาเอกถือว่าเป็นเร่ืองปกติ เน่ืองจากเน้ือหาสาระยงัไม่
ลึกซ้ึงมากนกั โดยสถานศึกษามกัจดัใหค้รูสอนประจ าชั้นซ่ึงตอ้งสอนเกือบทุกสาระ แต่บางสาระสถานศึกษาอาจ
จดัให้มีครูพิเศษประจ ากลุ่มสาระเป็นผูส้อน เช่น สาระสุขศึกษา และศิลปะ เป็นตน้อยา่งไรก็ตามการท่ีครูผูส้อน
ไม่ไดส้อนตรงตามวิชาเอกท าให้การจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระเหล่านั้นขาดประสิทธิภาพซ่ึงจะส่งผลต่อ
คุณภาพของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบั รองศาสตราจารยด์ร. ชนิตารักษพ์ลเมือง ,รองศาสตราจารยด์ร. จรูญศรีมา
ดิลกโกวิท และคณะ (2547)พบวา่  สภาวะการขาดแคลนครูระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสภาวะการขาดแคลนครูท่ี
เกิดข้ึนในประเทศท่ีศึกษาเป็นปัญหาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ในเชิงปริมาณ พบวา่ส่วนใหญ่ขาดแคลนทั้งครู
และอาจารยใ์หญ่/ผูบ้ริหารโรงเรียน โรงเรียนท่ีขาดแคลนครูส่วนมากเป็นโรงเรียนมธัยม โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนท่ีตั้ งในเขตชนบท สาขาวิชาท่ีขาดครูมากท่ีสุด ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสอง) และหลายประเทศมีปัญหาขาดแคลนครูเพศชาย ในเชิงคุณภาพ พบวา่ เกือบทุก
ประเทศจา้งครูท่ีมีวฒิุไม่ตรงวิชาท่ีสอน หรือครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต ่า/ต ่ากว่าเกณฑ ์รวมทั้งประสบปัญหาการท่ีครู
ขาดศรัทธาวชิาชีพ ขาดความเขา้ใจพหุวฒันธรรม ดอ้ยประสบการณ์ในการท างาน ขาดความรู้ดา้นเทคโนโลย ีและ
ความรู้เน้ือหาวิชาท่ีทนัสมยั ปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีส่วนหน่ึงเป็นผลจากการบรรจุครูใหม่ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 
(growth demand) กล่าวคือ ขาดครูท่ีจะบรรจุใหม่บางสาขาวิชาหรือมีลักษณะไม่ตรงกับความต้องการอัน
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหรือความหลากหลายทางเช้ือชาติ วฒันธรรมและภูมิประเทศ กบัขาด
แคลนครูทดแทนอตัราเกษียณ ลาออก หรือโอนยา้ย  
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7. ข้อเสนอแนะ 
   7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้  
   (1)ดา้นการบริหารจดัการในโรงเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.39)ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร มี
แนวทางการบริหารจดัการเพ่ือแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรงวชิาเอกในโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตรสมัพนัธ์  สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 ดา้นการบริหารจดัการในโรงเรียน  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้เรียงล าดบั 3 ขอ้แรกท่ีอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ การจดักระบวนการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเด็กยงัขาด
กระบวนการคิดเป็นท าเป็นและแกปั้ญหาเป็น ( =4.30) ก าหนดนโยบายใหค้รูเนน้การรายงานผลการด าเนินงาน
เนน้การท าเอกสารจึงไม่มีเวลาสอนเพียงพอ( =4.24)การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการศึกษาไม่เหมาะสม
ตามสภาพความเป็นจริง( =3.93) 
 (2) ดา้นการพฒันาครูอยูใ่นระดบั มาก (  =4.11 มีแนวทางการบริหารจดัการเพ่ือแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่
ตรงวชิาเอกในโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตรสมัพนัธ์  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  
5 ดา้นการพฒันาครู  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบั 3 ขอ้แรกอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ขาดการส่งเสริมในการเขา้
รับการอบรมพฒันาครูรายวิชา ท่ีสอนไม่ตรงวิชาเอก(  =4.20) การอบรมพฒันา ไม่ตรงกบัความตอ้งการของครู 
 (  =4.16) ครูไม่ไดรั้บการพฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง( =4.14) 
 (3)ดา้นการบริหารวชิาการในโรงเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก( =4.11)ผูบ้ริหารครูและ
บุคลากรมีแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตร
สัมพนัธ์  สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  5เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบั 3 ขอ้
แรกอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ขาดการส่งเสริมในการเขา้รับการอบรมพฒันาครูรายวิชา ท่ีสอนไม่ตรงวิชาเอก( 
=4.20) การอบรมพฒันา ไม่ตรงกบัความตอ้งการของครู ( =4.16) ครูไม่ไดรั้บการพฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง( 
=4.14) 
 (4) ด้านปัญหาการขาดแคลนครู  อยู่ในระดับ มาก(  =4.20)ผูบ้ริหารครูและบุคลากรมีแนวทางการ
บริหารจดัการเพ่ือแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายมิตรสัมพนัธ์  สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบั 3 แรกอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่
วิชาท่ีรับผิดชอบสอนไม่ตรงวิชาเอกกับสาขาท่ีเรียนมา(  =4.50)  อยู่ในระดับมาก ได้แก่ จ านวนรายวิชาท่ี
รับผิดชอบสอนมากเกินไป( =4.48) ครูสอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้( =4.33) 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1)ควรมีการวจิยัรูปแบบการศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรงวชิาเอกในโรงเรียน ในเขต

การศึกษาอ่ืนหรือจงัหวดัอ่ืนๆ 
(2) ควรมีการวจิยัเพ่ือศึกษารูปแบบและหาแนวทางท่ีเหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและครู

เพ่ือแกปั้ญหาครูสอนไม่ตรงวชิาเอกโรงเรียน 
   (3) ควรศึกษาอุปสรรคและปัญหาแนวทางแกไ้ขปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอกเพ่ิมเติมเพ่ือน าไปพฒันา

งานวจิยัต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26  2) เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
โรงเรียน หวัหนา้งานวชิาการและครู โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26  จ านวน 393 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการวิจยั พบวา่  1. สภาพปัจจุบนัการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ค่าเฉล่ีย
จากมากท่ีสุด คือ ดา้นการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา และดา้นท่ีน้อยท่ีสุดคือดา้นการนิเทศการศึกษา 
สภาพท่ีพึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ค่าเฉล่ียจากมากท่ีสุดคือ ดา้นการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ น้อยสุดคือ ด้านการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  2. 
ความส าคญัจ าเป็นและความตอ้งการแนวทางการพฒันาการบริหารงานวชิาการโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 26 คือการนิเทศการศึกษามีความส าคญัจ าเป็นและความตอ้งการ  มากท่ีสุด 3. แนว
ทางการพฒันาการบริหารงานวชิาการโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 26 สามารถสรุป
แนวทางการพฒันาได้ 5 ดา้น 1) ดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา ควรพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรแกนกลางและสภาพของทอ้งถ่ิน มีการนิเทศติดตามเป็นประจ า  2) ดา้นการพฒันาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ ควรใชแ้หล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษใ์ห้เกิดการเรียนรู้ ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3) ดา้นการวดัผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ควรจดัท าระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้พฒันาเคร่ืองมือวดัและ
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ประเมินผลให้ไดม้าตรฐานอยูเ่สมอ 4) ดา้นการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา ควรจดักระบวนการเรียนรู้ท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัสอดคลอ้งกับความสนใจ มีการนิเทศ ปรับปรุงพฒันาการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่าง
ต่อเน่ือง 5) ด้านการนิเทศการศึกษา ควรสร้างความตระหนักให้ครูเขา้ใจกระบวนการนิเทศ การนิเทศตอ้งมี
คุณภาพ และต่อเน่ือง 

 
ค าส าคญั: ความตอ้งการจ าเป็น การบริหารงานวชิาการ 
 

ABSTRACT 
This research study aim to 1. To need analysis of academic administration of the schools at The 

Secondary Educational Service Area Office 26. 2. To presentguidelines for the development of academic 
administration of schools at The Secondary Educational Service Area Office 26 The representative sample include 
School administrators, Chief academic, and teacher of school at The Secondary Educational Service Area Office 
26 393 people. The instrument used for this research was questionnaire. The statistics used for data analysis were 
mean, standard deviation, and content analysis. The results showed that 1. The current situation academic 
administration of schools at The Secondary Educational Service Area Office 26 was high level. Considering that 
it was found. Most of the field of teaching and learning in schools.At least is the educational supervision.The 
desirable overall was high level. Considering that it was found. From the most development and encourage 
learning.At least is measurement, evaluation and transfer grade. 2. The importance and need to developing 
guidelines for academic administration of school at The Secondary Educational Service Area Office 26 were 
supervision a vital need and want most. 3. Guidelines for the development of academic administration school at 
The Secondary Educational Service Area Office 26 theguidelines development can be summed up in five 1) The 
development curriculum of school should be develop curriculum consistent with the core curriculum and the state 
of localthere is regular supervision. 2) The developing and promoting a learning resource conservation should be 
learning. Covers local 3)  Themeasurementand evaluation, and transfer grade. Regulations should provide 
measurement and evaluation of learning and evaluation tools developed to a high standard at all times  4)  The 
teaching and learning in schools. The learning process should focus on the learners in line with interest the 
development of supervisory improve the learning process. 5) The Educational Supervision Teachers should make 
a conscious effort to understand the process of supervision. Supervision must have the quality and continuity. 
 
KEYWORDS: NEED ANALYSIS, ACADEMIC KNOWLEDGE 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550  ก าหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม  และ
สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาอบรมใหเ้กิดความรู้คู่คุณธรรม  จดัใหมี้กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ  
ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
สนบัสนุนการคน้ควา้วิจยัในศิลปะวิทยาการต่าง  ๆ  เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันา
ประเทศ  พฒันาวิชาชีพครู  และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ  รวมทั้ งในการจดั
การศึกษาของรัฐ  ให้ค  านึงถึงการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน  ตามท่ีกฎหมายบญัญติั
และให้ความคุม้ครองการจดัการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐ  และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.  2550  หมวด  3  มาตรา  49  ไดบ้ญัญติัไวว้า่  “บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนั
ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ท่ีรัฐจะตอ้งจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย.  2550)  และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  3)  พ.ศ. 2553  มาตรา  10  วรรค  1  บญัญติัไวว้า่  “การจดัการศึกษา  ตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบกับค าแถลงนโยบายของ
รัฐมนตรีไดก้ าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมด าเนินการตามเจตนารมณ์  (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ.  
2553 )    มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือ
วา่ผูเ้รียนมีความส าคญัมากท่ีสุด ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ มาตรา 24 
การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการจดัเน้ือหาสาระหรือกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิดการจดัการ
เผชิญสถานการณ์ จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง จดัการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระ
ความรู้ต่างๆ รวมทั้ งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงาม และการจดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนทุกเวลาทุกสถานท่ี และ
มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้นวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยงัคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546)  

เพ่ือการใหก้ารศึกษา และการพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัท าคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นนิติ
บุคคลใหก้บัสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐท่ีสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตาม
โครงสร้างใหม่และใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2 )  
พ.ศ. 2545 โดยก าหนดขอบข่ายภาระกิจการบริหารการจดัการสถานศึกษา 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการบริหาร
วชิาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารทัว่ไป โดยในดา้นการบริหารงาน
วชิาการ 

งานวิชาการถือเป็นหวัใจในการจดัการศึกษาเพราะเป็นการพฒันามนุษยใ์หมี้ความสมบูรณ์ทุกดา้น  การ
บริหารงานวิชาการจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดในการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์  โดยเน้นท่ีตวั
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ผูเ้รียนเป็นส าคญั (รุ่ง แก้วแดง. 2546 ) การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ ทิศทาง แนวปฏิบติังานวิชาการดว้ยการส่งเสริม สนับสนุน พร้อมกบัก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักการ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดงันั้นการบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานหลกัในการจดัการศึกษาของสถานศึกษารวมถึงเป็น
เคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จ การจดัการศึกษา ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีส่งผลให้
นกัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยยึดหลกัให้สถานศึกษาจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน และ
สังคมอยา่งแทจ้ริง โดยมีครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาใหจ้ดั กระบวนการ
เรียนรู้ โดยถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2549) 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา  2558 ของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 26 ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับชาติ มธัยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าระดับชาติเพียง 1 กลุ่มสาระคือ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ซ่ึง
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 26 พบวา่ไม่
เป็นท่ีพอใจนกั ผลการประเมินท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีจะสะทอ้นคุณภาพการด าเนินงานการจดัการการศึกษา  
และการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา ทั้งน้ีส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา
น าผลการประเมินไปก าหนดนโยบายและแผนการพฒันา 

จากท่ีกล่าวมาท าใหท้ราบวา่การจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพนั้นเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของโรงเรียนโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การด าเนินงานวิชาการเป็นงานหลกัในโรงเรียนเพราะเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน การพฒันา
หลกัสูตร การจดักระบวนการเรียน ละการวดัผลประเมินผลใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของการจดัการศึกษาโดยอาศยั
ความร่วมมือจากชุมชนและทอ้งถ่ินช่วยกนัพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพให้มีผลสัมฤทธ์ิในทุกด้าน 
ดงันั้นการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผลในโรงเรียน จึงตอ้งทบทวนและหาแนวทางในการปรับปรุงการจดั
การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่อนาคตและยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ใหเ้ขา้สู่ระดบัสากลต่อไป 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจและตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค์ และ
แนวทางการบริหารงานวชิาการโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 โดยผลการวจิยัใน
คร้ังน้ีจะท าให้ทราบแนวการบริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 26 ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาการศึกษาของประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้สืบไปเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา
และความตอ้งการในการบริหารงานวิชาการ ให้เป็นขอ้สารสนเทศในการพฒันากลุ่มงานบริหารวิชาการคน้ควา้
เป็นขอ้มูลเป็นแนวทางในการพฒันาใหป้ระสบความส าเร็จยิง่ข้ึนต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 

499 

(2) เพ่ือน าเสนอแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 26 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั 
 การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) โดยวิธีเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลจาก
ผูบ้ริหารโรงเรียน หวัหนา้กลุ่มงานวชิาการ และครูในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 
 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 จ านวน 1,988 คน 

กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน หัวหนา้กลุ่มงานวิชาการ และครูในสังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 โดยใชต้ารางเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970) ไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 393 วธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เทียบสดัส่วนจากประชากรทั้งหมดใน 
35 แห่ง 
 4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในขั้นตอนน้ี ไดแ้ก่  แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดบัตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของสภาพปัจจุบนัการด าเนินงาน

การบริหารงานวชิาการ 5 ด้าน 
1 การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
2 การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
3 การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
4 การนิเทศการศึกษา 
5 การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา   

 
แนวทางการบริหารงานวชิาการโรงเรียนสงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 26  
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วิชาการตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.70 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของสภาพท่ีพึงประสงคก์ารด าเนินงานวิชาการตั้งแต่ 0.25 ถึง 
0.84 ความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัของสภาพปัจจุบนัการด าเนินงานวิชาการ เท่ากบั 0.97 ความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัของสภาพท่ี
พึงประสงคก์ารด าเนินงานวิชาการเท่ากบั 0.96 แนวทางการการด าเนินงานวิชาการมีความสอดคลอ้งเหมาะสม
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า PNI modified 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดสอบถามความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อการพฒันาแนวทางการ
บริหารงานวชิาการ 5 ดา้น 
 4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1) ผูว้จิยัด าเนินการขอหนงัสือเก็บขอ้มูลจากทางมหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 2) ติดต่อประสานงานกบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากโรงเรียนภายใตก้ารดูแลของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 3) ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยวธีิการส่งไปรษณียไ์ปท่ีโรงเรียนของกลุ่มประชากร ซ่ึงสามารถ
เก็บไดร้้อยละ 90 อีก ร้อยละ 10 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการไปเก็บเองท่ีโรงเรียน 
 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ใชส้ถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequencies)  และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Content Analysis) 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
1. ความตอ้งการเป็นในการพฒันาแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 ค่า PNI Modified มีค่าเท่ากบั 0.004 เรียงล าดบัผลต่างจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี การนิเทศ
การศึกษา การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  การพฒันา
หลกัสูตรของสถานศึกษาการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 
ตารางที่ 1 ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 

ดา้นท่ี การด าเนินงานวชิาการ 
สภาพ
ปัจจุบนั 
x̅1 

สภาพท่ีพึง
ประสงค ์
x̅2 

PNI 
ระดบัความ
ตอ้งการ
จ าเป็น 

1 
2 
3 

     4 
5 

การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ 
การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
การนิเทศการศึกษา 
การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

4.43 
4.26 
4.33 
4.20 
4.46 

4.44 
4.38 
4.48 
4.46 
4.47 

0.002 
0.027 
0.033 
0.058 
0.002 

4 
3 
2 
1 
4 

รวม 4.43 4.45 0.004  
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2. แนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 26 

1. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาแนวทางการพฒันาการด าเนินงานวชิาการ 
 1.1 การศึกษากรอบสาระการเรียนรู้ท่ีพฒันาโดยส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา วิเคราะห์เอกสาร
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 
 1.2 ศึกษาศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ตลอดจนขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการของสงัคม 
 1.3 ก าหนดจุดมุ่งหมาย คดัเลือกเน้ือหาสาระการเรียนรู้และการจดัประสบการณ์เรียนท่ีสอดคลอ้ง
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงคแ์ละคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 1.4 จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  
 1.5  ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร และปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์อยูเ่สมอ 

2. ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนแนวทางการพฒันาการด าเนินงานวชิาการ 
 2.1 การจดัท าระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โดยครูผูส้อนเป็นเป็นผูป้ระเมินเป็นรายวิชา 
การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์อ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน 
 2.2 จดัท าแผนการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสาระการเรียนหน่วยการเรียนรู้แผน
และกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.3 การพฒันาเคร่ืองมือการประเมิน 
 2.4 ประสานการจดัการวดัผลประเมินผลระดบัสถานศึกษา 

3. ดา้นการพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้แนวทางการพฒันาการด าเนินงานวชิาการ 
 3.1 การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้ ง สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานท่ีจดัการศึกษา โดยส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีแต่ละแหล่งมี 
 3.2 ส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีแต่ละแหล่งมี โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ใหเ้ชิงอนุรักษใ์หเ้กิดการเรียนรู้ 
ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 3.3 ส ารวจแหล่งเรียนรู้ และท าเอกสารเผยแพร่ 

4. ดา้นการนิเทศการศึกษาแนวทางการพฒันาการด าเนินงานวชิาการ 
 4.1 สร้างความตระหนกัใหค้รูเขา้ใจกระบวนการนิเทศภายใน 
 4.2 จดัการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมี้คุณภาพทัว่ถึงและต่อเน่ือง 
 4.3 จดัระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเ้ช่ือมโยงกบัระบบนิเทศการศึกษาของส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

5. ดา้นการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาแนวทางการพฒันาการด าเนินงานวชิาการ 
 5.1 ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัสอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน 
 5.3 มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ 
 5.4 มีปรับปรุงพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมใหค้รูใหมี้การพฒันาอยา่ง 
ต่อเน่ืองทุกกลุ่มสาระเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา 
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6.อภิปรายผล  
 1. การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในพฒันาแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 26 พบวา่ ค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาแนวทางการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 มีค่าใกล้เคียงกัน ท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ี 
เน่ืองมาจาก การปฏิบติังานขณะปัจจุบนัก็ไดมี้เคร่ืองมีและขอ้ปฏิบติับา้งแลว้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดทุกงานท าให้ผล
การศึกษาสภาพปัจจุบนัมีค่าใกลเ้คียงกบัสภาพท่ีพึงประสงค ์ท าให้การบริหารวชิาการอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ สุกนัยา สะสาร (2557)  ซ่ึงศึกษาวิจยัสภาพ ปัญหาและแนวทางพฒันาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ผลการวิจัยพบว่าสภาพการ
บริหารงานวชิาการของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 เห็นวา่ โดยรวม
และรายดา้น สภาพการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัมาก 
 2. แนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 26 ทั้ ง 5 ด้าน หลกัสูตรด้านการพฒันาหลกัสูตรควรมีการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางก าหนดจุดเน้นให้
สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน ควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ดา้นการพฒันาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ มีการจดัท าสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดา้นการวดัผล
ประเมินผลและเทียบโอนการเรียน การวดัผลประเมินผลจะตอ้งมีเคร่ืองมือวดัท่ีไดม้าตรฐานมีการปรับปรุงอยู่
เสมอ ดา้นการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เพื่อพฒันา
ศกัยภาพผูเ้รียนให้รอบดา้น ให้นักเรียนไดเ้รียนรู้การปฏิบติัจริง ดา้นการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาควรสร้าง
ความเขา้ใจใหก้บัครูเก่ียวกบัระบบนิเทศภายใน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบติั และจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ แนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการมีการครอบคลุมทั้ง 5 ดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของขนิษฐา ชนะศรี (2559) ซ่ึงศึกษาวิจยัการพฒันาแนวทางการด าเนินงานวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1)  ความต้องการจ าเป็นในการพฒันาการด าเนินงานวิชาการมากท่ีสุดคือการนิเทศการศึกษา  
รองลงมาคือการพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพฒันา
หลกัสูตรของสถานศึกษา และการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดงันั้นการบริหารงานวิชาการผูบ้ริหาร
โรงเรียน หวัหนา้งานวชิาการ และครู ควรตระหนกัและใหค้วามส าคญั เน่ืองจากการนิเทศการศึกษาภายในถือเป็น
การพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการปรับปรุง สร้างความต่อเน่ือง และเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
ก าหนดแนวทางการจดัการศึกษา 

(2) ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 26 ควรน าแนวทางการบริหารงานวชิาการ ไปใชใ้น
การวางแผนการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 26 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรศึกษาโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบติังานเป็นเลิศ เป็นกรอบแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือในการ
หาแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน เพื่อจะไดท้ราบถึงการการบริหารปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ
ทางดา้นงานวชิาการ 

(2) ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานดา้นวชิาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ี 
ไดรั้บรางวลัหรือประสบความส าเร็จในการด าเนินงานเพื่อจะไดท้ราบถึงปัจจยัส าคญัท่ีท าให้สถานศึกษาประสบ
ผลส าเร็จไดอ้ยา่งไร 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก ดร.จกัรพนัธ์ุ  

จันทร์เจริญ  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ชารี มณีศรี ประธานสอบวิทยานิพนธ์ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ท่ีกรุณาตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดจนให้
ค  าแนะน าปรึกษาและช่วยเหลืออยา่งดียิง่ 

ขอขอบพระคุณ นายเหรียญชัย ม่วงคลา ผูอ้  านวยการโรงเรียนประชาพฒันา ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า
เพ่ิมเติมและเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั นางมุนี ภวภูตานนท์ ครูช านาญการ โรงเรียนประชาพฒันา 
นางนุชนาถ  จรทะผา  ครูโรงเรียนประชาพฒันา ท่ีไดก้รุณาเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั ให้ความ
ช่วยเหลือในการตรวจสอบแกไ้ข ตลอดจนใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยัในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ นางขนิษฐา  ชนะศรี ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นหวัชา้งเลิงแก ท่ีใหก้ารช่วยเหลือ
สนบัสนุนการวิจยั ขอขอบพระคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัทุกท่านท่ีไม่ไดก้ล่าวนามหมด ณ ท่ีน้ีไดมี้ส่วนท า
ใหก้ารศึกษางานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ลุล่วงดว้ยดี 
  คุณค่าและคุณประโยชน์อนัจะพึงมีจากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณของบิดา 
มารดา และบูรพาจารย ์ผูป้ระสิทธ์ิประสาทสรรพวิชาความรู้ทุกท่าน รวมทั้งท่านท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุน และเป็น
ก าลงัใจใหด้ว้ยดีตลอดมา 
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บทคัดย่อ 
            การวิจยัเร่ืองการสังเคราะห์การจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลีในประเทศไทยในอนาคต เป็น
การวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary research) ดว้ยการสังเคราะห์เน้ือหา จาก คมัภีร์ทางศาสนา ผลงานทางวิชาการ 
และวรรณกรรม ในช่วงปี พ.ศ. 2526-2559  ผลการวิจยัพบใน 3 ประเด็นหลกั ดงัน้ี ดา้นหลกัสูตรหรือแบบเรียน 
ไม่มีการประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคมปัจจุบนั รวมไปถึงไม่เอ้ือใหผู้ใ้คร่ต่อการศึกษาไดเ้รียนรู้และเขา้ถึง
ไดง่้าย ดา้นการจดัการเรียนการสอน ขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ ถือแนวปฏิบติัตาม
บุรพาจารย ์จึงส่งผลให้ผูเ้รียนขาดการ   กระตือร้ือร้น และแรงจูงใจในการศึกษา ส าหรับด้านการวดัผลและ
ประเมินผล ขาดความเป็นสากล กล่าวคือเก็บคะแนนในส่วนท่ีเสียมาเป็นเกณฑพิ์จารณา รวมไปถึงผูต้รวจขาด
ความแม่นย  าและเท่ียงตรง เป็นตน้ 
 

ค าส าคญั : การจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลี พระปริยติัธรรมแผนกบาลี 
 

ABSTRACT 
Synthesis of the Educational Management of Pariyattidhrama in Pali Division in Thailand in the Future 

is a documentary research that synthesized data from religious scriptures, academic articles and literature written 
in 1987 - 2016.  The findings of the research concerned 3 main issues thus; 1) the curriculums were not adjusted 
to correspondto the modern times, and were difficult to understand for learners.  2)  The teaching process lacked 
of the modern and efficient materials.  The instruction was taught through exampary teachers, but the method 
was traditional, so the learners lacked of eagerness and motivation for learning. 3)  The messurement and 
evaluation lacked of consistancy.  The assessors evaluated the useless test scores, and they lacked of precision 
and accuracy.  

 

KEYWORDS: Educational Management of Pariyattidhrama in Pali Division, Pariyattidhrama in Pali Division 
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ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
                การศึกษาส าหรับผูเ้ข้ามาบวชในพระธรรมวินัยกล่าวคือพรหมจรรยน้ี์ นับตั้งแต่สมยัพุทธกาลมี 2 
ประเภท ได้แก่ 1) คันถธุระ หมายถึง การศึกษาเก่ียวกับคัมภีร์ คือ พระพุทธพจน์ ล าดับรองลงมาศึกษา
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา คมัภีร์ปกรณ์วิเสส ตลอดจนปกรณ์ทัว่ๆ ไป ซ่ึงตอ้งอาศยัการก าหนดจด
จ าเป็นอยา่งมาก 2) วปัิสสนาธุระ หมายถึง การปฏิบติักรรมฐานทั้งดา้นสมถะและวปัิสสนา เพ่ือความหลุดพน้จาก
กิเลส ท่ีเหมาะส าหรับผู ้ท่ีจะเข้ามาบวชเม่ือมีอายุมากแล้ว ไม่สามารถก าหนดจดจ าพระพุทธวจนะ หรือ 
พระไตรปิฎกได ้จึงเขา้มาฝึกหดัดา้นปฏิบติัแทน ซ่ึงประกอบดว้ย ๒ ส่วนดว้ยกนั กล่าวคือ สมถะ ไดแ้ก่การลงมือ
ปฏิบติัเพ่ือท าจิตให้สงบไม่วุน่วาย และ วิปัสสนา ไดแ้ก่ การลงมือปฏิบติัเพื่อให้เกิดความรู้แจง้เห็นจริง กล่าวคือ 
เห็นส่ิงทั้งหลายเป็นอนิจจงั (ไม่เท่ียง) เป็นทุกข ์และเป็นอนตัตา (ไม่มีตวัตนท่ีเท่ียงแทแ้น่นอน) ซ่ึงเป็นทางปฏิบติั
น าไปสู่ความหลุดพน้จากกิเลสทั้งปวง หรือ บรรลุพระนิพพานอนัเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา  ใน
ประเทศไทยมีการยอมรับนบัถือพระพุทธศาสนาวา่เป็นศาสนาประจ าชาติมาตั้งแต่สมยัสุโขทยั พระมหากษตัริย์
บางพระองคท์รงมีพระราชศรัทธาแก่กลา้ถึงกบัทรงออกพระผนวชเป็นระยะเวลาหน่ึง (จ านง ทองประเสริฐ, 2556 
: 5) 
                การจัดการศึกษาพระปริย ัติธรรมแผนกบาลี จัดเป็นพระราชภาระของพระมหากษัตริย์โดยให้
ความส าคญัในดา้นการศึกษาของพระภิกษุและสามเณร ไดศึ้กษาตามก าลงัสติปัญญาของตน เร่ิมตั้งแต่สมยักรุงศรี
อยุธยา จวบจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย กล่าวคือ ในรัชกาลท่ี 5 พระองค์ทรงปรึกษากบัคณะสงฆ์ 
ขอให้แบ่งพระราชกรณียกิจในการจดัการศึกษา โดยปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เร่ิมตั้งแต่จดัตั้ง
กระทรวง ทบวง กรม ในส่วนกลาง ตลอดจนแผ่ขยายไปยงัส่วนภูมิภาค แต่ยงัคงอยู่ในพระบรมราชูปถมัภเ์ป็น
ล าดบัมา จวบจนถึงสมยัรัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงมอบหมายพระราชกรณียกิจให้
คณะสงฆ์ด าเนินการจดัการศึกษาตลอดมา ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโร
สด าเนินการจัดการศึกษาแทนพระองค์ (วิจิตร สมบัติบริบูรณ์, 2553:14)  กล่าวคือพระองค์ได้ทรงปรับปรุง
หลกัสูตรการศึกษาภาษาบาลีในสมยันั้นให้มีความทนัสมยัและมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัผูเ้รียนมากยิ่งข้ึน 
กล่าวคือ พระองคท์รงร้ือระบบแบบโบราณซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการศึกษาอยา่งยาวนาน มาเป็นระบบการศึกษา
แบบแผนใหม่ซ่ึงท าใหง่้ายต่อการเรียน และไดแ้พร่หลายออกไปทัว่ราชอาณาจกัรจึงส่งผลให้การศึกษาท่ีเป็นแบบ
แผนใหม่นั้นเกิดประสิทธิผลเป็นท่ีน่าพอใจอยา่งมาก โดยเฉพาะทรงเปล่ียนระบบการสอบแปลปาก มาเป็นโดยวธีิ
เขียนแทนเร่ิมคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2454 ในการสอบแปลประโยค 1-2 เม่ือทรงเห็นวา่ไดผ้ลดี จึงประกาศใชอ้ย่าง
เป็นทางการทุกระดบัชั้นในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 2458 ซ่ึงเป็นผลท าให้พระภิกษุและสามเณรมีความรู้ความ
ช านาญดา้นภาษาบาลีเป็นอย่างมาก และการเขียนอ่านภาษาไทยพฒันาข้ึนโดยล าดบั (ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธ์ิ, 
2555, 416-417) การศึกษาแบบแผนใหม่ดงักล่าวจดัวา่เป็นระบบท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในแวดวงการศึกษาของ
คณะสงฆ์ไทย ตวัอยา่งเช่น การใชภ้าษาไทย รวมไปถึงการเนน้ความรู้และความเขา้ใจมากกวา่การท่องจ า แต่แลว้
ในช่วงระยะเวลาไม่นานระบบท่ีจดัวา่ใหม่และทนัสมยัท่ีสุดในขณะนั้นก็ถูกปล่อยให้ลา้สมยัและตกต ่าลง (พระ
ไพศาล วิสาโล,2552 : 330) ความตกต ่าทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยเป็นเร่ืองท่ีรู้กนัมานาน เพียงแค่พิจารณา
จากขอ้มูลเชิงปริมาณของการศึกษาสงฆ์เฉพาะดา้นเดียว คือการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกนกัธรรมและบาลี
สามารถเห็นสภาพดงักล่าวไดอ้ย่างชดัเจน โดยหลกัฐานท่ีน ามากล่าวถึงอยูมิ่ไดข้าดนัน่คือ จ านวนพระภิกษุและ
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สามเณรท่ีขาดสอบและสอบตกเป็นจ านวนมากในแต่ละปี (พระไพศาล วิสาโล, 2552: 329) ส าหรับด้านเชิง
ปริมาณดงักล่าวนั้นเป็นผลลพัธ์ท่ีสะทอ้นถึงระบบการจดัการศึกษาท่ีขาดประสิทธิภาพไดอ้ยา่งชดัเจน โดยเฉพาะ
หลกัสูตรการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลี เน้ือหาท่ีน ามาศึกษามีขอบเขตไม่กวา้งขวาง และถูกจ ากดัเพียงดา้น
เดียว กล่าวคือ ศึกษาเฉพาะแต่ภาษาบาลี มุ่งสนใจเพ่ือตอ้งการแปลออกมาใหไ้ด้ ขาดการคน้ควา้วิเคราะห์วิจารณ์
ซ่ึงน าไปสู่ความแตกฉาน ขณะท่ีคมัภีร์ท่ีใชศึ้กษาดงักล่าวก็มีเน้ือหาของพระธรรมและพระวนิยัปรากฏรวมอยูด่ว้ย 
แต่ไม่ไดต้ระหนกัถึงคุณค่าและใหค้วามในดา้นธรรมวนิยัเป็นหลกั ดงันั้น เม่ือส าเร็จการศึกษาออกไป จึงมีความรู้
ความเขา้ใจอยูเ่ฉพาะเพียงมิติเดียว ขาดองคค์วามรู้ท่ีหลากหลายมิติ และเม่ือถึงคราวท่ีจะตอ้งไปปฏิบติัภารกิจงาน
ดา้นศาสนาและดา้นสงัคม ยอ่มถูกการศึกษาท่ีตนเรียนมานัน่เองบีบรัด และถูกลอ้มกรอบไว ้จึงเป็นเหตุใหง้านเผย
แผ่ด้านศาสนาไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวมไปถึงไม่เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด ฉะนั้ น จึงจัดว่าเป็น
จุดบกพร่องท่ีส าคญัส าหรับการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์(พระเทพเวที ป.อ. ปยตุโต, 2531: 29) รวมไปถึงปัญหา
ในระดับบนกล่าวคือความอ่อนด้อยด้านภาวะผูน้ าในการจัดการศึกษาเพราะยึดติดกับระบบอาวุโส ขาดการ
สนบัสนุนดา้นงบประมาณจากทางภาครัฐ (อุษา ชยัโชณิชย,์ 2526: 256-257) โดยประเด็นปัญหาท่ีเกิดจากหลายมิติ
เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นสาเหตุท่ีท าให้การศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลีลา้หลงั ไม่ทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั 
ด้านผูเ้รียนท่ีนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณค่า กล่าวคือ พระภิกษุและสามเณรผูจ้ะสืบทอดต่ออายุพุทธ
ศาสนา จึงไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากโลกทศัน์ทางสังคม เพราะระบบการศึกษาท่ีแบ่งแยก  ไม่มีความสัมพนัธ์
หรือความเช่ือมโยงกนัระหวา่งดา้นศาสนากบัดา้นจิตใจของผูค้นในสงัคมไดอ้ยา่งกลมกลืน 
             จากท่ีกล่าวสรุปไดว้า่ ระบบการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลีในคร้ังอดีตมีแนวโนม้จะน าไปสู่
พฒันาการท่ีจดัว่าทนัสมยัท่ีสุดในคร้ังนั้น แต่หลงัจากผ่านสมยัของสมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชริร
ญาณวโรรสไปแลว้ ระบบดังกล่าวเร่ิมชะลอตวัและถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัด ผูเ้รียนกล่าวคือพระภิกษุและ
สามเณรท่ีอยูใ่นระบบการศึกษาดงักล่าว เร่ิมมีความไม่มัน่ใจในระบบการศึกษา จึงท าให้เกิดความเบ่ือหน่ายและ
ความทอ้แทเ้พราะไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้เป็นเหตุใหข้าดสอบและสอบตกเป็นจ านวนมาก
ในแต่ละปี ผลผลิตทางการศึกษาท่ีปรากฏเป็นรูปธรรมชดัเจน คือ พระภิกษุและสามเณรในฐานะเป็นผู ้เขา้รับ
การศึกษา ยอ่มไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดจนยากท่ีจะหลีกเล่ียง 
 

 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
               1. เพื่อสงัเคราะห์การจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลีในประเทศไทยในอนาคต 
               2. เพื่อสงัเคราะห์แนวโนม้และขอ้เสนอแนะในการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลีในประเทศใน
อนาคต 
 

ระเบียบวธีิวจัิย 
               การวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเอกสาร (Documentary research) เพื่อสังเคราะห์การจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม
แผนกบาลีในประเทศไทยในอนาคต และเพื่อตอบค าถาม คือ 1) การจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลีใน
ประเทศไทยในอนาคต ควรเป็นไปในทิศทางใด 2) การจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลีในประเทศไทยจะ
มีแนวโนม้อยา่งไรในอนาคต  
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              ท่ีท าการสังเคราะห์จากผลงานทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยัและวรรณกรรมต่างๆ เก่ียวกบั
พระภิกษุและสามเณร ท่ีท าในช่วงปี พ.ศ. 2526-2556 
               แบบแผนของการวิจยั เป็นการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis)  ใชว้ิธีสังเคราะห์เน้ือหา 
(Content Synthesis) ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลี ผูว้ิจยัด าเนินการสังเคราะห์
งานวิจยัจากแหล่งขอ้มูล คือ พุทธศาสนาไทยในอนาคต, การศึกษาของสงฆ์, ประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาใน
ประเทศศรีลงักา, ทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์,การจดัการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในระยะปีพ.ศ. 2432-2490 
เป็นตน้ 
 

สรุปผลการวจัิย 
               การศึกษาของพระภิกษุและสามเณรในปัจจุบนัเม่ือกล่าวโดยภาพรวม ตอ้งมีองค์ประกอบ 3 ประการ
เหล่าน้ีเป็นแกนกลาง คือ ไตรสิกขา ไดแ้ก่ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา เพราะเป็นหวัใจหลกัท่ี
จะน าไปสู่จุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา กล่าวคือ พระนิพพาน โดยแต่ละองค์ประกอบท าหน้าท่ี
เปรียบเสมือนกลไก ผูท้  าหนา้ท่ีส่งต่อใหผู้ป้ฏิบติัไปถึงจุดหมายปลายทางได ้ล าดบัแรกอธิศีลสิกขา หมายถึง การ
ด ารงตนดว้ยดีในสงัคม รักษาระเบียบวนิยั ปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบทางสงัคมใหถู้กตอ้ง มีความสมัพนัธ์
ทางสังคมท่ีดีงามเก้ือกูลเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะในทางสังคม ให้สามารถอยูใ่นภาวะท่ีเอ้ืออ านวยแก่การท่ีทุก
ฝ่ายจะด าเนินชีวิตไปด้วยความดีงาม ถดัมา อธิจิตตสิกขา หมายถึง การฝึกให้มีจิตใจเขม้แข็ง มัน่คงแน่วแน่  
สามารถควบคุมตนไดดี้ เป็นจิตท่ีสงบผ่องใสเป็นสุข ปราศจากส่ิงรบกวนหรือท าให้เศร้าหมอง อยู่ในสภาพท่ี
เหมาะแก่การใชง้านมากท่ีสุด โดยเฉพาะการใชปั้ญญาอยา่งละเอียดใหเ้ห็นตรงต่อความเป็นจริง และล าดบัสุดทา้ย
อธิปัญญาสิกขา หมายถึง การฝึกฝนพฒันาดา้นปัญญาเพ่ือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง 
จนกระทัง่ถึงความหลุดพน้ มีจิตใจเป็นอิสระผอ่งใสเบิกบานโดยสมบูรณ์  หลุดพน้จากอิทธิพลของกิเลสมีอวิชชา
และตณัหาเป็นผูน้ าท่ีครอบจิตอยู่ หรือจะเรียกองค์ประกอบทั้ง 3 ดงักล่าวนั้นตามสายตะวนัตกว่า เป็นบ่อเกิด
พฒันาการทางสังคม พฒันาการทางอารมณ์ และพฒันาการทางปัญญา (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยตุโต, 2546: 
914-915) เม่ือระบบการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลีของพระภิกษุและสามเณรมีองคป์ระกอบครบทั้ง 3 
บริบูรณ์ ย่อมไดพ้ระภิกษุและสามเณรท่ีเป็นพหุสูตมีความรอบรู้และความเช่ียวชาญในดา้นคดีโลกและดา้นคดี
ธรรม สามารถสืบต่ออายุพุทธศาสนาต่อไปได้ หรือกล่าวได้ว่าพระสงฆ์เป็นผูกุ้มชะตากรรม และเป็นผูต้อ้ง
รับผิดชอบในเร่ืองความเป็นความตายของพระศาสนา มีหลกัฐานปรากฏชดัว่าก่อนท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้จะ
ปรินิพพาน ไดท้รงมอบชะตากรรมของศาสนาไวก้บัพุทธบริษทัทั้งส่ี กล่าวคือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
ดังนั้น พระศาสนาจะเส่ือมลงหรือจะเจริญข้ึนอยู่ท่ีพระสงฆ์เป็นส าคญั โดยหน้าท่ีส าคญัของพระสงฆ์ท่ีตอ้ง
ตระหนกัถึงและให้ความส าคญัมี 3 ประการ กล่าวคือ 1) การศึกษาปริยติั 2) การปฏิบติัตามท่ีไดศึ้กษามา และ 3) 
การเทศนาสั่งสอนประชาชน เพ่ือสืบต่ออายุพระศาสนาให้ด ารงสถาพรสืบต่อไป (เสฐียรพงษ์ วรรณปก,2555: 
148-149) 
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อภิปรายผล 
             การศึกษาของสงฆ์ในรอบศตวรรษท่ีผ่านมา มีความหมายแคบลงและถูกบีบรัดให้เหลือไวเ้ฉพาะเพียง
ปริยติัศึกษา คือ การศึกษาเฉพาะรายละเอียดเน้ือหาวชิา การลงมือปฏิบติัในดา้นทฤษฎีหรือตามท่ีตนไดศึ้กษามา ท่ี
เรียกว่า ปฏิบติั ถูกลดความส าคญัลงดว้ยเหตุว่าไม่มีหลกัเกณฑ์น ามาวดัผลได ้(พระไพศาล วิสาโล, 2552: 336) 
และปฏิเวธ คือผลท่ีพึงไดรั้บต่อการปฏิบติันั้นกล่าวคือมรรค ผล นิพพาน ซ่ึงถูกลืมเลือนไปโดยอตัโนมติั เหตุท่ี
เป็นเช่นน้ีเพราะถูกครอบง าดว้ยระบบการจดัการศึกษาในคร้ังปฏิรูปการศึกษาสมยัของสมเด็จพระมหาสมณ
เจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แต่ยงัไดรั้บอิทธิพลอยูใ่นปัจจุบนั โดยรับเอาวฒันธรรมแนวความคิดการจดัระบบ
การศึกษาของตะวนัตกมาเป็นแนวทางในการจดัการศึกษา (ผูว้ิจยั) การศึกษาแบบวฒันธรรมอุตสาหกรรม หรือ
การศึกษาแบบโรงเรียนซ่ึงมุ่งผลิตคนท่ีมีความรู้พร้อมกนัเป็นจ านวนมาก โดยใหมี้ความรู้อยา่งเดียวกนั ถึงแมจ้ะมี
ภูมิหลงัหรือลกัษณะนิสัยและความโน้มเอียงแตกต่างกัน โดยเน้นความรู้จากต าราท่ีสามารถควบคุมให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนัและประเมินผลไดส้ะดวก การศึกษาในลกัษณะดงักล่าวมีความสมัพนัธ์กบัโรงงานอุตสาหกรรม
อย่างแยกไม่ออก โดยเป้าหมายของการผลิตแบบอุตสาหกรรม คือการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันให้ออกมา
เหมือนกนั ส าหรับสินคา้ท่ีไม่ผา่นเกณฑจ์ะถูกขจดัออกไป หรือน าไปผา่นกระบวนการผลิตใหม่ กระบวนการของ
ระบบอุตสาหกรรมจ าเป็นตอ้งอาศยั การปฏิบติัตามกฏเกณฑ ์และมาตรฐานท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด ปัจจุบนัน้ีการ
จดัการศึกษายงัคงประยุกต์ใชห้ลกัการดงักล่าว การปฏิรูปมาตรฐาน และยึดกฏเกณฑ์อย่างเคร่งครัดทั้งในดา้น
หลกัสูตร การสอน และการวดัประเมินผล ดว้ยเหตุผลตามท่ีมา จึงไม่ใช่ผูเ้รียนทุกคนท่ีสามารถผ่านระบบไปได ้
และมีผูเ้รียนบางคนท่ีจะถูกระบบปฏิเสธ (ken and lou แปลโดย วชิยา, 2559: 86-87) การศึกษาไม่วา่จะเป็นแวดวง
ของพระสงฆ ์หรือแวดวงของคฤหัสถ ์ยอ่มถูกลดความหมายให้แคบลงเหลือเพียงรูปแบบการศึกษาในชั้นเรียน
เท่านั้น แมภ้ายหลงัจะยอมรับและเปิดโอกาสให้มีการศึกษาแบบอ่ืนข้ึนมา แต่ก็ให้น ้ าหนักไปในการศึกษาท่ีมี
รูปแบบนั้นมากกวา่ ดงัจะเห็นไดจ้ากการปฏิรูปการศึกษาท่ีพดูถึงในปัจจุบนั ท่ียงัไม่พน้กรอบแนวคิดเดิมกล่าวคือ 
เนน้การศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลยั ขณะท่ีการศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอธัยาศยัรวมไปถึง
การศึกษาทางเลือกประเภทอ่ืนๆ ถูกลดความส าคญัลงไปอยา่งเห็นไดช้ดั และไม่ไดรั้บการตอบรับจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิรูปการศึกษาอยา่งท่ีควรจะเป็น ในอดีตการศึกษาของสงฆท์ั้งท่ีเป็นรูปแบบและนอกรูปแบบ กล่าวคือ มี
ปริยติัศึกษาท่ีสอนกันเป็นกิจจะลักษณะตามส านักต่างๆ แม้ไม่มีเป็นชั้ นเรียนหรือโรงเรียนอย่างปัจจุบัน  
ขณะเดียวกนัก็มีการอบรมสัง่สอนในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่มีรูปแบบตายตวั เช่น การสอนวชิาช่าง วชิาโหราศาสตร์ หรือ
วิชาทางโลกต่างๆ ดว้ยการฝึกงานหรือเรียนแบบตวัต่อตวั ไม่มีก าหนดเวลาท่ีแน่นอน และไม่มีหลกัสูตรใดๆ 
ทั้งส้ิน การศึกษานอกรูปแบบเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากส าหรับการศึกษาของสงฆ์ การท่ีพระพุทธองค์ทรงตั้ง
สังฆะหรือชุมชนสงฆ์ข้ึนมาก็เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการศึกษา โดยอาศยัระเบียบชุมชนและแบบแผนชีวิตท่ีเรียกว่า 
“วนิยั” เพื่อเป็นเคร่ืองฝึกหดัขดัเกลา หรือเอ้ือใหเ้กิดการพฒันาตนข้ึนทั้งในดา้นพฤติกรรมและดา้นใจ ถึงแมจ้ะไม่
มีการศึกษา แต่วิถีชีวิตในชุมชนสงฆ์ก็ยงัเป็นชีวิตแห่งการศึกษา เพราะพระภิกษุและสามเณรมีโอกาสท่ีจะไดรั้บ
การฝึกหดัขดัเกลาและช้ีแนะจากเจา้อาวาสหรือพระอุปัชฌายอ์าจารยจ์ากการปฏิบติัตามพระวนิยัและขอ้วตัรต่างๆ 
ดว้ยการเจริญสมาธิภาวนาดว้ยตนเองหรือกบัหมู่คณะทั้งหมดน้ี ลว้นเป็นการศึกษานอกรูปแบบ ท่ีพระพุทธองค์
ทรงมุ่งหมายใหเ้กิดข้ึนจากสงัฆะ และประการท่ีส าคญัควรจดัสภาพแวดลอ้มภายในวดั วถีิชีวติ และความสมัพนัธ์
ภายในวดัเพื่อให้เป็นปัจจัยส่งเสริมเกิดการเรียนรู้และการฝึกฝนท่ีสามารถเอ้ือต่อการพฒันาตนทั้ งในด้าน
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พฤติกรรม ดา้นจิตใจ และดา้นปัญญา (พระไพศาล วิสาโล, 2552: 360-361) ดงันั้น การศึกษาของคณะสงฆค์วรมี
องค์ประกอบใน 3 มิติหลกัเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ในดา้นคดีโลกและดา้นคดีธรรมมาประยุกต์เพื่อให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคม ใน 3 ประเด็น ดงัน้ีคือ มิติท่ี 1) คือ การศึกษาของคณะสงฆ์ควรเป็นตน้แบบของแหล่ง
ความรู้ดา้นพุทธศาสนาและการประยกุตพ์ุทธศาสนาให้มีความหมายและมีคุณค่าสัมพนัธ์กบัชีวิตมนุษย ์มิติท่ี 2) 
คือ การศึกษาของคณะสงฆ์ควรเข้าไปช่วยถ่วงดุลการศึกษากระแสหลักส าหรับฆราวาส ท่ีมุ่งเน้นและให้
ความส าคญัทางดา้นวตัถุ การงาน พ้ืนฐานอาชีพเป็นส าคญั กล่าวคือ สามารถให้ความหมายท่ีกระจ่างชดัส าหรับ
สารัตถะแห่งชีวติได ้และมิติท่ี 3) คือ การศึกษาของสงฆส์ามารถช่วยส่งเสริมการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีดอ้ยโอกาส
หรือผูท่ี้ยากไร้ให้ไดรั้บการศึกษาอย่างทัว่ถึง เพ่ือเป็นก าลงัส าคญัในการเผยแผ่พระศาสนา หรือหากลาสิกขา
ออกไป ก็ย่อมเป็นทรัพยากรด้านบุคคลท่ีทรงคุณค่า ซ่ึงจะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศในอนาคต 
(ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2557: 233-234)  
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
               1. ผลวจิยัท่ีคน้พบจะเป็นประโยชน์ในการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมบาลีในประเทศไทยในอนาคต 
               2. ผลการวจิยัท่ีคน้พบจะเป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆใ์นการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลี 
               3. ผลการวิจยัท่ีคน้พบจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมสนบัสนุนผูส้อนและผูเ้รียนใหเ้กิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลผลยิง่ข้ึน 
              4. ผลการวิจยัท่ีคน้พบจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลีเพ่ือก าหนด
ทิศทางการศึกษาใหรั้ดกมุ 
              5. ผลวิจยัท่ีคน้พบควรถูกน าไปปรับแกไ้ขในระดบัโครงสร้างของการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลี 
น ามาสู่ภาคเชิงปฏิบติัการใหเ้ป็นรูปธรรม 
              6. ผลการวิจยัท่ีคน้พบยอ่มสร้างทรัพยากรดา้นบุคคล กล่าวคือพระภิกษุสามเณรใหเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญทั้งใน
ดา้นคดีโลกและคดีธรรม อนัจะเป็นก าลงัส าคญัในการเผยแผพ่ระศาสนาในอนาคต 
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สถานศึกษาภาคกลาง ท่ีผา่นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดบัดีมาก กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีผูใ้ห้
ข้อมูลในการวิจัยคือผูบ้ริหารสถานศึกษา 5 คน และครูท่ีท าหน้าท่ีหัวหน้างานประกันคุณภาพ 2 คน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสิงห์บุรี และวทิยาลยัอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปีการศึกษา 2558 ไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกต สนทนาพูดคุย 
ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาดา้นการอาชีวศึกษา
1)มาตรฐานดา้นผลการจดัการศึกษา  2) มาตรฐานการบริหารจดัการศึกษา 3) มาตรฐานการจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  4 ) มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน รวบรวมขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
เน้ือหา (Content analysis) และน ามาตีความหมาย หลงัจากนั้นน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย การสรุป บรรยาย 

ผลการวจิยัพบวา่ 
การประกนัคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยัอาชีวศึกษาทั้ง 2 แห่ง ท่ีผา่นการประเมินคุณภาพภายนอกโดยภาพรวม

มีการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาการศึกษาโดยใชว้งจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) เร่ิมตน้ดว้ยการวางแผน (Plan) การ
ลงมือท า (Do) การตรวจสอบ (Check) การประเมินปรับปรุงแกไ้ขหรือสร้างมาตรฐานการท างานและพฒันา (Act)  ผลการ
ประเมินผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน 4 มาตรฐาน1)มาตรฐานด้านการจัด
การศึกษา2)มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการศึกษา3) มาตรฐานดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั4) มาตรฐานดา้นการประกนัคุณภาพภายใน  ผา่นการประเมินในระดบัดีมาก 

 
ค าส าคญั : การประกนัคุณภาพการศึกษา 

mailto:saiphinpook@gmail.com
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the quality assurance of the Central cluster Vocational 

Colleges with the very good level results of external quality assessment:  Singburi vocational college and  
Suphanburi vocational college .The sample of this study consisted of 5 administrators and 2 quality assurance 
chairs in two vocational colleges from Singburi vocation colleges and  Suphunburi vocational colleges by  
purposive random sampling. The data were collected by a structured –interview, an observational aspect and the 
documents relevant to the colleges educational quality assurance by each group of vocational aspect. Analytic 
induction were applied  to analyze the data  by comparing,  sorting, categorizing and organizing. The research 
results were presented descriptively. 

The results revealed that all the two vocational colleges that passed the educational standards of 
ONESQA with the very good level results of external quality assessment in each standard.  These two colleges 
used PDCA  Plan, Do, Check and Act in each standard as:  1)  results of education management standard,                    
2) education administrative standard, 3) student-centered learning standard, and 4) internal quality assurance standard.   

 
KEY WORDS : Education quality assurance, ONESQA 

 
1.  ความส าคัญและทีม่าปัญหาของการวจัิย 

การจดัการศึกษาเป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีสุดในกระบวนการพฒันาของมนุษยช์าติ ทั้งการพฒันาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา และวฒันธรรม ทุกประเทศตอ้งมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์
ของโลกแต่ละยคุสมยั ดงันั้นกระบวนการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งจึงไดรั้บการพฒันา การตรวจสอบ และประเมินผล
ผูเ้รียนผูส้อนตลอดเวลาเพ่ือให้กระบวนการศึกษานั้นบรรลุผลส าเร็จและผลสัมฤทธ์ิอย่างแทจ้ริง (นลินี ทวีสิน, 
2555) ดงันั้นการจดัการศึกษาจึงตอ้งมีคุณภาพควบคู่ไปกบัการประกนัคุณภาพ เพราะการประกนัคุณภาพเป็นการ
สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่สงัคมในเร่ืองคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดม้าตรฐาน นัน่คือคุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษา
ตอ้งตรงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตรงตามเป้าหมายของหลกัสูตร และสอดคลอ้งกับพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ ดังนั้ นการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการด าเนินงานท่ีทุกภาคส่วนให้
ความส าคญั โดยเฉพาะการศึกษาอาชีวศึกษา รัฐบาลเขา้มาดูแลควบคุมอยา่งใกลชิ้ดและถือวา่การประกนัคุณภาพ
อาชีวศึกษาเป็นนโยบายแห่งชาติ มีการก าหนดมาตรฐานท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม มุ่งเนน้ท่ีหลกัสูตรการจดัการ
เรียนการสอน การวดัผล รวมทั้ งมีการพฒันาทางด้านอาชีวศึกษาอย่างต่อเน่ือง(Commonwealth of Australia, 
2009) 

ส าหรับประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการเห็นความส าคญัของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้
ก าหนดเร่ืองการประกันคุณภาพสถานศึกษาไวใ้นพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแนวทางให้
สถานศึกษาทุกสังกดัใชเ้พ่ือการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (ส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ, 2555) ตามกฎกระทรวงก าหนดแนวทางในการด าเนินงานด้านประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไว้
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ดังนั้ นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงต้องด าเนินงานตามศักยภาพของ
สถานศึกษาเอง ซ่ึงสถานศึกษาท่ีเป็นรัฐบาลมีทั้งหมด 426 แห่ง จ าแนกเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอาชีวศึกษาและก าลงัคนอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558)   

จากความส าคญัของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ดงักล่าวขา้งตน้ สถานศึกษาต่าง ๆ ไดด้ าเนินการเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั
และเง่ือนไขดงักล่าวนบัตั้งแต่มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาในปี 2539 จนถึงปัจจุบนั และจากการศึกษา 
พบวา่ การด าเนินงานของส านกังานประกนัคุณภาพของสถานศึกษาต่าง ๆ บางแห่งสามารถบรรลุวตัถุประสงค์
ของการด าเนินงานแต่อยา่งไรก็ดี ยงัมีสถานศึกษาอีกหลายแห่งท่ีประสบผลส าฤทธ์ิในการด าเนินงาน เช่น 1) ดา้น
ผูบ้ริหารมีการก ากบัติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพตลอดจนเอาจริงเอา
จังกับการน าผลการตรวจประเมินมาใช้ในการพฒันาคุณภาพ การด าเนินการเพ่ือหวงัผล คะแนนและผลการ
ปฏิบติังาน 2) ดา้นบุคลากร มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ มาตรฐานและตวั
บ่งช้ี การช้ีแจง ประชาสมัพนัธ์ และการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพไปยงักลุ่มเป้าหมายทุก
กลุ่ม และทัว่ทั้งองคก์ร มีบุคลากรมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ ส่งผลต่อความร่วมมือในการพฒันาระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพ (ภาวนา กิตติวมิลชยั และคณะ, 2551) มีการติดตาม ก ากบัติดตามการประกนัคุณภาพหรือ
การประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 3) การจัดระบบการประสานงานเพ่ือการด าเนินงานประกันคุณภาพมี
ประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี, 2554) พบวา่ สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกนั ท่ีมีขอ้จ ากดั
บางประการในการด าเนินงานของส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา ทั้งดา้นประสบการณ์ของบุคลากร สถานท่ีและ
งบประมาณตลอดจนรูปแบบวิธีด าเนินงาน อนัเน่ืองมาจากจ านวนสถานศึกษาใหม่เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว ดงันั้น จึง
ควรมีการส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพและมีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ( พ.ศ.  2554-2558) เป็นการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลพัธ์ มากกวา่กระบวนการจากการศึกษาผลส าเร็จของการด าเนินการประกนั
คุณภาพภายนอก (สมศ.)ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา กลุ่มสถานศึกษาภาคกลางสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการ
ด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาต่อไป 

จากการท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( สอศ.)ไดส้ ารวจและคาดประมาณความตอ้งการ
ก าลงัคนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการในปี พ.ศ.2558  พบวา่มีความตอ้งการก าลงัคนรวม 
1,268,516 แต่อาชีวศึกษาผลิตได ้360,946 คน คิดเป็นร้อยละ 28.45 จากตวัเลขดงักล่าวเห็นไดว้า่ประเทศไทยขาด
แคลนอตัราก าลงัคนท่ีส าเร็จการศึกษาในสายอาชีพอยูเ่ป็นจ านวนมาก ( คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแ้ทนราษฎร
, 2556)  ดงันั้นเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของตน้สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดต้ระหนักถึง
ความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา จึงไดก้ าหนดใหทุ้กสถานศึกษาในสงักดัด าเนินการประกนัคุณภาพ
ตนเอง โดยส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดไ้หน้โยบายในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในแต่ละ
สถานศึกษาโดยมีการด าเนินการดงัน้ี 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 3) ด าเนินการตามแผน 4) จดัใหมี้การตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษา 5) จดัใหมี้การ
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ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  6) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 7) จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  

จากผลการประเมินภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา จากส านักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สมศ.) พบวา่มีสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง ได้
ผา่นการประเมินและไดรั้บการรับรองคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ดา้นการอาชีวศึกษา จ านวน 10 
แห่ง โดยมีสถานศึกษาจ านวนหน่ึงท่ีไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน เน่ืองจากประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์ซ่ึงเป็นสาเหตุ
ให้ผูบ้ริหารและบุคลากรในสถานศึกษาท่ียงัไม่ผ่านการประเมินได้ตระหนักถึงความส าคญัของการประกัน
คุณภาพการศึกษา จากปัญหาดังกล่าวในฐานะผูว้ิจัยรับผิดชอบเก่ียวกับงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของวทิยาลยัอาชีวศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาภาคกลางมีความตั้งใจท่ีจะศึกษาการประกนัคุณภาพภายนอก
รอบสามของวิทยาลยัอาชีวศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาภาคกลางท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินในระดบัดีมาก เพื่อน า
ผลการวจิยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลใหแ้ก่หน่วยงานตน้สงักดัในการวางแผนหาแนวทางสนบัสนุนใหว้ทิยาลยัในสงักดัเพือ่
พฒันากระตุน้สถานศึกษาและสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดท้นัทีมีขั้นตอนท่ีขา้ใจง่าย และมีตวัอยา่งท่ีชดัเจนจะ
ช่วยทุ่นเวลาในการด าเนินงานของสถานศึกษารวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพดา้นการประกนัคุณภาพ
มากยิ่งข้ึนรวมทั้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกจะไดรั้บการรับรองคุณภาพสถานศึกษา และมีคะแนนผลการ
ประเมินมากกวา่ในรอบท่ีผา่นมา 

 
2.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาการประกนัคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา กลุ่มสถานศึกษาภาคกลางท่ีผ่านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม(สมศ.)ในระดบัดีมาก 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 

 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพตามมาตรฐานด้านการอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 1-6 (มาตรฐานดา้นผลการจดัการศึกษา) 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 7 (มาตรฐานดา้นการจดัการเรียนการสอน) 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 12-13  (มาตรฐานดา้นประกนัคุณภาพภายใน) 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน 8-11(มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการศึกษา 
ตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 15-18 (มาตรฐานดา้นการบริหารจดั
การศึกษา) 
 
 
 

ผลการประเมนิคุณภาพภายนอก 

รอบสาม ( สมศ.) 
 

- วทิยาลยัอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 

- วทิยาลยัอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1  ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) โดย 
การตรวจสอบ และวิเคราะห์เอกสารเพ่ือให้ไดข้อ้มูลแนวปฏิบตัิและสามารถตรวจสอบขอ้เท็จจริงไดไ้ดแ้ก่ 
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูที่ท าหน้าที่หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัอาชีวศึกษา กลุ่ม
สถานศึกษาภาคกลางทั้ ง 2 แห่งสังก ัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามในระดบัดีมาก ผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจัยได้มาโดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
random sampling) มีดังน้ี 

 วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 2 คน ครูที่ท าหน้าที่ห ัวหน้างาน
ประกันคุณภาพ จ านวน 1 คน 

 วิทยาลยัอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ผูบ้ริหารสถานศึกษา 3 คน ครูที่ท าหน้าท่ีหัวหน้างานประกนั
คุณภาพ จ านวน 1 คน 

4.2 ระยะเวลาในการวจิัย  จ านวน 5 เดือน ( มีนาคม 2559 - กรกฎาคม 2559) 
4.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

interview) มีลกัษณะแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) จดัท าเป็นหัวขอ้สัมภาษณ์ไวใ้ห้ผูส้ัมภาษณ์
ตอบไดโ้ดยอิสระ ผูส้ัมภาษณ์มีอิสระในการดดัแปลงให้เหมาะสมตามวตัถุประสงคใ์นขณะสัมภาษณ์ได้และเป็น
การสมัภาษณ์ท่ีตอ้งการขอ้มูลในแนวลึกขอ้ค าถามยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสมแต่ยดึเน้ือหา 

การหาคุณภาพเคร่ืองมอื สร้างเคร่ืองมือเบ้ืองตน้จากการวเิคราะห์ขอ้มูลจากต าราและขอค าปรึกษาจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อให้เขา้ใจในระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพอนัจะน าไปสู่การศึกษาท่ีถูกตอ้งและครอบคลุม
ประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาใหม้ากท่ีสุด แลว้น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านเพ่ือหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้
ค าถามระหว่างขอ้ค าถามกบัเน้ือหารวมทั้งปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญโดยตดัขอ้
ค าถามท่ีไม่เหมาะสมออกไดท้ าการปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมถูกตอ้งและมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

 4.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองตามขั้นตอนดงัน้ี 
  4.4.1 ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ

เก็บขอ้มูล 
  4.4.2 ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ นดัสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ครูท่ีท าหนา้ท่ีหวัหนา้งานประกนัคุณภาพ

การศึกษาเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองดว้ยการบนัทึก 
  4.4.3 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทางราชการของวทิยาลยั  
  4.4.4 ผูว้จิยัน าขอ้มูลมาวเิคราะห์เขียนรายงานสรุปผล  
 4.6  การวเิคราะห์ข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ กรณีศึกษาแบบเจาะจงผูว้จิยัใชว้ธีิการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) การสังเกต(observation) การสัมภาษณ์แบบ
เป็นทางการ (informal interview) และการสมัภาษณ์แบบเชิงลึก (In - depth Interview) 
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5.   สรุปผลการวจิยั  
การศึกษาการวิจัยเร่ือง “การศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัอาชีวศึกษา ของกลุ่ม

สถานศึกษาภาคกลาง ท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดบัดีมาก” ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัโดยการ
บรรยายดงัน้ี 

 5.1  สรุปผลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัพบว่าจากการตีความและจบัประเด็นการ
เก็บขอ้มูลของวิทยาลยัอาชีวศึกษาทั้ง 2 แห่งแต่ละมาตรฐานตวับ่งช้ีไดมี้การวิเคราะห์มาตรฐานและปฏิบติัตาม
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา (2554) ผูบ้ริหารร่วมกนั มีการวางแผน (Plan) 
ประชุมช้ีแจงแต่งตั้งคณะกรรมการวเิคราะห์ตวับ่งช้ี และก าหนดแนวทาง วางแผนในการพฒันา และร่วมกนัจดัท า
แผนปฏิบติังานประจ าปี โดยทุกคนมีส่วนร่วม การด าเนินงาน ( Do) จดัระบบให้ทุกคนมีส่วนร่วมจดัท าคู่มือและ
แนวปฏิบติัแบบประเมินใชแ้นวทางของสมศ. ในมาตรฐานท่ีควรพฒันาใหเ้หมาะกบักิจกรรม /โครงการ การเรียน
การสอนของครู มุ่งเนน้การจดัการ การส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินการดา้นงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์  การนิเทศ
ตรวจสอบ (Check) ผลความกา้วหนา้ คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบติังาน การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียน การการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา (Act) ผูรั้บผิดชอบสรุป
และรายงานผลการด าเนินโครงการ เพ่ือน าไปพฒันาและวางแผนในปีการศึกษาต่อไป 

5.2  ผลการประเมินรับรองคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ดา้นการอาชีวศึกษา ของวิทยาลยั
อาชีวศึกษา กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมผ่านการ
ประเมินในระดบัดีมากทุกมาตรฐาน 

มาตรฐานดา้นผลการจดัการศึกษา ( กลุ่มตวับ่งช้ีพ้ืนฐานท่ี1-6 และ ตวับ่งช้ีท่ี 14- 16 ) พบว่ามีการจัด
การศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตามวงจรคุณภาพ PDCAตรวจสอบจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 
ตลอดจนผลงานดา้นการบริการทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ ผลงานโครงงาน นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ต่างๆมีการ
น าไปใชป้ระโยชน์และท าการคา้ขายได ้จากตวับ่งช้ี 1-6  แสดงถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นผลมาจากการจดัการ
เรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษาท่ีมีกระบวนการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ สถานศึกษาไดจ้ดัโครงการสนบัสนุน
การเรียนการสอนมีการสร้างประสบการณ์ให้กบันักเรียนนกัศึกษาในทุกๆดา้น จดัโครงการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี
เก่ียวกบัวชิาชีพ ผูเ้รียนผา่นการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพจากสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน  

มาตรฐานดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั( กลุ่มตวับ่งช้ีพ้ืนฐานท่ี 7) ผูบ้ริหารมีการ
จดัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีงานท าเป็นทีม ผูเ้รียนมีการสร้างระบบการท างานลงมือปฏิบติั
ดว้ยตนเองในทุกสาขาวิชา ใชเ้คร่ืองมือในการฝึกงานภาคปฏิบติัไดถู้กตอ้ง สถานศึกษาจดัให้นักเรียนนกัศึกษา
ออกปฏิบติังานจริง และมีโครงการลงนามความร่วมมือกบัสถานประกอบการ(MOU) สถานศึกษามีการประเมิน
ตามสภาพจริงโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย ครู อาจารยมี์ระบบการเรียนการสอนท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดวเิคราะห์ 
คิดสังเคราะห์และสร้างสรรค์ นวตักรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ตามสาขาวิชาชีพ ครูมีการอบรมโครงการ Stem 
Education เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าพฒันาจดัท าแผนการเรียนการสอนในทุกสาขาวชิา 

มาตรฐานดา้นบริหารจดัการศึกษา(กลุ่มตวับ่งช้ีพ้ืนฐานท่ี8-11) สถานศึกษามีโรงฝึกงาน ห้องปฏิบติัการ
เหมาะสมกบัการเรียนรู้มีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารชดัเจนผูบ้ริหารส่งเสริมการท างานเป็นทีม จดัการบริหาร
แผนกวิชาเป็นระบบสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการจดัการอาชีวศึกษา ผูบ้ริหารมีการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
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เรียนรู้ดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งมีคุณภาพและชุมชนใกลเ้คียงเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ืองจดักิจกรรมหลากหลายท่ีส่งเสริมประสบการณ์ใหก้บันกัเรียน 

มาตรฐานดา้นการประกนัคุณภาพภายใน(กลุ่มตวับ่งช้ีพ้ืนฐานท่ี 12-13) ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ตามกระบวนการ PDCA เม่ือเสร็จส้ินการด าเนินการ
ครูผูส้อน แผนกวิชา งาน จดัท ารายงานผลการปฏิบติังาน ซ่ึงในส่วนของงานต่างๆนั้นอาจเป็นรายงานผลการ
ปฏิบติังานปกติแต่มีการสรุปประเมินตามเกณฑต์วัช้ีวดั จากนั้นคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษามีการจดัท ารายงานประเมินตนเอง SAR ประจ าปี เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน และตน้สังกดัมีการ
ก าหนดแนวปฏิบติังาน วตัถุประสงคข์องการประเมินคุณภาพภายในชดัเจน มีความพร้อม ครบถว้น ครอบคลุม 

โดยมีประเด็นท่ีเป็นจุดเด่นสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีดงัน้ี 
สถานศึกษามีโครงการ การให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ประชาชนและชุมชนโดยเนน้สมรรถนะของ

ผูเ้รียนยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ านวนมากและหลากหลายต่อเน่ือง และให้โอกาสแก่ผูด้อ้ยโอกาส 
ทั้งการศึกษาในระบบและหลกัสูตรระยะสั้น  

สถานศึกษามีผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ผูเ้รียน และ ชุมชนมีความตระหนัก ให้ความส าคญัและให้ความ
ร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษา และระบบการประกนัคุณภาพของสถานศึกษาเป็นอยา่งดี  

สถานศึกษามี ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคก์รภายนอก มีส่วนร่วมในการก าหนด และปฏิบติังานตาม
แผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และพนัธกิจ การด าเนินงานของ
สถานศึกษา โดยไดรั้บการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  

สถานศึกษามี การปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ ส่งเสริมผูเ้รียนไดน้ าความรู้ทางวิชาชีพมา
ใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการพฒันาตนเองและบริการชุมชน โดยยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สถานศึกษามีโครงการความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการผลิตผูส้ าเร็จการศึกษา เป็นคนดี      คน
เก่ง และมีความสุข มีสมรรถนะวชิาชีพตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน  

สถานศึกษาพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้ความสามารถ และความมุ่งมัน่ในการ
จดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ เน้นการปฏิบติัจริง โดยการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ครูบุคลากรและชุมชน ตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA)  

 
6. อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัอาชีวศึกษา กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง                 
ท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในระดับดีมาก ผูว้ิจัยมีขอ้คน้พบและประเด็นท่ีน่าสนใจ น ามา
อภิปรายผลดงัน้ี 
 6.1 จากการศึกษาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยัอาชีวศึกษา ทั้ง 2 แห่งท่ีผา่นการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดบัดีมาก โดยรวมเป็นไปตามมาตรฐานพบวา่ ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร 
ให้ความตระหนักศึกษามาตรฐานและตวับ่งช้ีและมีการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มีความชัดเจนและมีการ
ส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลกัขณา จาตกานนท์ และ
คณะ (2554) การบริหารจดัการงานท่ีท าให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพ มีการส่งเสริมการมีส่วน
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ร่วมในการประเมินคุณภาพ และพฒันาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ สอดคลอ้งกับงานวิจัย ศูนยส่์งเสริมและพฒันา
อาชีวศึกษาภาคกลาง (2555) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง  (SAR) ปัจจยัสู่ความส าเร็จ
ตามตวับ่งช้ีน าไปปฏิบติั ก ากบั ติดตาม ตามกระบวนการ PDCA มีการสรุปประเมินตามของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลางผลวจิยัพบวา่การด าเนินการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาของ
กลุ่มสถานศึกษาภาคกลางทุกประเภทมีการใชว้งจรคุณภาพ PDCA ในการพฒันาคุณภาพสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ใจชนก ภาคอตั  (2554) กระบวนการบริหารจดัการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีตอ้งการหลกัการและกระบวนการบริหารดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีใชใ้นการท างานให้ประสบ
ผลส าเร็จโดยตอ้งมีกระบวนการวางแผนท าตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอยูเ่สมอ  โดยให้
ทุกคนมีส่วนร่วม กล่าวคือ มีการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาเช่น แผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติัการประจ าปีแลว้น า
แผนสู่การปฏิบติัจริง โดยมีการด าเนินการ  ในโครงการท่ีหลากหลาย เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารครู บุคลากร นักเรียน 
นกัศึกษา ชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประเมินแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ี พร้อมทั้ง
ไดมี้การติดตามประเมินผล และน าผลการประเมินไปปรับปรุงคร้ังต่อไป ตวัช้ีวดัมีการพฒันาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ืองอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ เสนาลี (2555) พบว่าทักษะการบริหารกับการ
ปฏิบติังานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการประเมินคุณภาพภายนอก การประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการท่ีบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาร่วมกนัวางแผนในทุกขั้นตอนมีการบนัทึก
ขอ้มูลเพ่ือร่วมกนัตรวจสอบผลงานหาจุดเด่น จุดท่ีตอ้งปรับปรุงแลว้ร่วมกนัปรับปรุงแผนงานนั้นๆโดยมุ่งหวงัให้
มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีเนน้คุณภาพของผูเ้รียนเป็นส าคญั  ซูไวดา้ มะแม  (2553)  
 6.2  จากผลการด าเนินการประกนัคุณภาพภายนอกรอบสามของวิทยาลยัอาชีวศึกษากลุ่มสถานศึกษา
ภาคกลางสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีไดรั้บรองคุณภาพภายนอกรอบสาม จากผลคุณภาพ
ระดบัดีมาก  
  6.2.1  มาตรฐานดา้นผลการจดัการศึกษา โดยจดัใหมี้โครงการพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
มีการเขา้ค่ายเตรียมความพร้อม ในการจดักิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จดั
กิจกรรมเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนทุกระดบัชั้นไดเ้รียนรู้อยา่งทัว่ถึง ทุกคน และจดัระบบดูแลโดยพ่ีดูแลนอ้ง
ในการให้ค  าแนะน าช่วยเหลือทั้ งการท าใบงาน ช้ินงาน ตามท่ีครูมอบหมาย แต่ทั้ งน้ีครูตอ้งควบคุมดูแลอย่าง
ใกลชิ้ด จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนฝึกคิด ฝึกท า ฝึกแกปั้ญหาและศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ใช้
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีการประเมินผลการเรียนด้วย
วธีิการทดสอบ ดูผลงาน การสงัเกต การปฏิบติัจริง ท่ีสอดคลอ้งกบักบัการเรียนรู้ น าผลการประเมินมาปรับเปล่ียน
การเรียนการสอนเพื่อพฒันา   ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง  
  6.2.2  มาตรฐานดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลายรูปแบบ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการจดับรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ จดัการสอนเสริมหรือจัดโครงการท่ีส่งเสริมผูเ้รียนให้มีความรู้
พ้ืนฐานวชิาชีพเพ่ือรองรับการสอบ V-NET วเิคราะห์ผูเ้รียน เพ่ือการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่ง
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บุคลากร ครูควรมีการวางแผนจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบับริบทและตวัผูเ้รียน มีการให้ส่ือประกอบการจัด
กิจกรรมอยา่งเหมาะสม มีการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริงใหม้ากข้ึน 

  6.2.3  มาตรฐานดา้นบริหารการจดัการศึกษา  การบริหารการศึกษามีความส าคญัต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพ่ือให้เป็นระบบ
  6.2.4  มาตรฐานดา้นการประกนัคุณภาพภายใน  มีระบบกลไกในการประกนัคุณภาพการศึกษา มี
คณะกรรมการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยก าหนดวิธีการ ขั้นตอน มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าตวับ่งช้ี มีการด าเนินการตามแผนงาน แผนปฏิบติัการต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดผลการพฒันาในทุกๆ ดา้นตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ การ
มีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิรินรัตน์ มาลาชาติ     
(2553) ระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาผลวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนไม่แตกต่างกนัทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น สอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของ สุพนัธ์ จูมสิมมา (2553) ผลการวิจัยพบว่าครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเลก็ตามวงจร PDCA ไม่แตกต่างกนั 

 

7.  ข้อเสนอแนะ 
 7.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
  7.1.1 ในการน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ สามารถน าขอ้คน้พบในคร้ังน้ีไปเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานใน
การจดัท าแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการของวทิยาลยั 
  7.1.2 วทิยาลยัอาชีวศึกษา กลุ่มสถานศึกษาภาคกลางควรน าผลการวจิยัไปเป็นขอ้มูลสารสนเทศใน
การวางแผนการด าเนินงานและพฒันาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อไป 
 7.2  ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  7.2.1 ควรมีการจดัท าการพฒันาคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางในการรองรับการประเมินภายนอกเพื่อให้
การด าเนินงานดา้นมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษามีขั้นตอนตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติระยะท่ีส่ี 
(พ.ศ. 2559-2563) 
  7.2.2 ควรมีการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณในแต่ละเง่ือนไขในการด าเนินการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของวทิยาลยัเพ่ือใหว้เิคราะห์แนวทางในการด าเนินงานและผลลพัธ์ท่ีชดัเจนส่งผลการเกิดแนวปฏิบติัท่ีดี
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดับุรีรัมย ์ ตามความคิดเห็นของครู 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดั
บุรีรัมย ์ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  ประชากร คือ ครูผูป้ฏิบติัหน้าท่ีการสอนอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 390 คน เลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  193  คนตามตาราง
ของ Krejcie and Morgan (1970)โดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ัง
น้ี  คือ   แบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้ งฉบับ  เท่ากับ 0.994การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่าความถ่ี (frequencies) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (X ̅) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA)  

ผลการวจิยัพบวา่ 
(1) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดักรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน  จงัหวดับุรีรัมย ์ตามความคิดเห็นของครู ประกอบด้วย การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  การมีวิสัยทศัน์  การบริการคุ้มครองดูแล
รักษา การสร้างความร่วมมือร่วมใจ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

mailto:king2277@hotmail.com
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(2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดับุรีรัมย ์ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ค าส าคญั :  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา,สถานศึกษา สงักดักรมส่งเสริม 

 การปกครองทอ้งถ่ิน 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were:  1)  to study the level of transformational servant leadership of 
school administrators under the Department of Local Administration  in Buriram province from the opinions of 
teachers ,and 2)  to compare the transformational servant leadership of school administrators under the 
Department of Local Administration  in Buriram province categorized by school size. The population was 390 
teachers of school under the Department of Local Administration in Buriram province and the sample was 193 
teachers by using Krejcieand Morgan Table and  selectedby  using random sampling. Questionnaires were used 
as a tool for data collection with the reality o.99.   Analyzing data by using frequencies, percentage, mean, 
standard deviation and ANOVA for.The finding were as follows : 

1. The transformational and servant  leadershipof school administrators under the Department of  
Local Administration  in  Buriram province from the opinions of teachers consisted of idealized influence, 
inspirational motivation, intellectual stimulation,individualized consideration, visionary, guardianship and 
engagement building. The overall were at high level.  

2. The comparative of transformational servant leadership of school administrators under the 
Department of  Local Administration  in  Buriram province categorized by school size found that school 
administrators of schools with different sizes had transformational servant leadership was no significant 
difference at a level of 0.05. 
 
KEYWORDS : The  transformational servant leadership of the school administrators, Department of Local 
 Administration 
 

บทน า 
 โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมของการเรียนรู้ท่ีไร้พรมแดน มีการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีหลากหลาย ท าใหส้งัคมเกิดการเปล่ียนแปลง ทั้งทางดา้นวฒันธรรม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นฐานในการพฒันาประเทศให้เป็นประเทศท่ีมีการพฒันา และจากความส าคญัทางดา้น
เศรษฐกิจดงักล่าวท าใหแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 เป็นการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมท่ีจะ
มุ่งพฒันาสู่ สงัคมท่ีมีความสุขอยา่งย ัง่ยนื (Green Society) โดยใหค้วามส าคญักบัการสร้างสมดุลของการพฒันาให้
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เกิดข้ึนในทุกมิติ ทั้งมิติทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีเพ่ือน าไปสู่ความอยูดี่มี
สุขของคนไทย และเกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืตลอดไป โดยยงัคงยึด "คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา" และนอ้มน า 
"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"มาเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารและพฒันาประเทศต่อเน่ืองจากแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 
ดงันั้นการท่ีประเทศจะมีภาวะเศรษฐกิจท่ีดี ทรัพยากรบุคคลในประเทศควรจะมีความสามารถท่ีเทียบเท่าประเทศ
อ่ืนๆ ท่ีพฒันาแลว้ เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นหลกัในการผลิตนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ การท่ีจะเพ่ิมขีด
ความสามารถของทรัพยากรบุคคลไดน้ั้น การศึกษาก็มีส่วนส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดการพฒันาทรัพยากรมนุษยข้ึ์น 
 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินนับเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทส าคญัในการจดัการศึกษามาตั้งแต่ในอดีต
และยิ่งมีบทบาทมากยิ่งข้ึนปัจจุบันและอนาคต อนัเน่ืองมาจากนโยบายกระจายอ านาจการจดัการศึกษาสู่การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจากการศึกษาวิจยัท่ีผ่านมาพบว่า มีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินเป็นจ านวนไม่น้อยท่ี
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ จนเป็นท่ียอมรับของผูป้กครองและชุมชน แต่อย่างไรก็ตามยงัพบว่า
โรงเรียนท่ีสงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินทัว่ประเทศประสบกบัปัญหา ผูบ้ริหารกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินขาดความรู้ความเขา้ใจดา้นการศึกษา ไม่เห็นความส าคญัของการศึกษา บุคลากรดา้นการศึกษาไม่เพียงพอ 
ขาดการนิเทศ ก ากบัติดตามและประเมินผลการศึกษา ขาดความชัดเจนในเร่ืองความก้าวหน้าทางวิชาชีพของ
บุคลากรในส านักงาน/กองการศึกษาและขาดความคล่องตวัในการบริหารงบประมาณ รวมถึงการแทรกแซง
การศึกษาโดยการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารหรือระบบจัดซ้ือ จัดจ้าง และการหาประโยชน์จากการศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีดา้นการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและบทบาทของประชาชนต่อการจดัการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายงัไม่สามารถมีบทบาทเท่าท่ีควรในการประสานส่งเสริม การจดัการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นอกจากน้ียงัมีปัญหาในการถ่ายโอนสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองความ
ล่าชา้ในการถ่ายโอนอนัเน่ืองมาจากมีขั้นตอนมากและซบัซอ้น แนวนโยบายการถ่ายโอนไม่ชดัเจน และ ขาดความ
ต่อเน่ืองของนโยบายการศึกษา เม่ือมีการเปล่ียนผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2553) 
 จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีโรงเรียนในสังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์ 
ซ่ึงมุ่งจดัการศึกษาทุกระดบัตามความพร้อมเช่นเดียวกบัการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนใน
สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดับุรีรัมย ์ก็เป็นส่วนหน่ึงและส่วนส าคญัในการพฒันาการบริหาร
ดา้นการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ และพร้อมท่ีจะรองรับต่อโลกในยคุปัจจุบนัท่ีเป็นยคุของการเปล่ียนแปลง
ไปสู่สังคมของการเรียนรู้ท่ีไร้พรมแดน ซ่ึงการจดัการศึกษาทีมีประสิทธิภาพส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดคือการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สถานศึกษาสงักดัหน่วยงานใดก็ตามหากไม่มีผูน้ าท่ีมีความสามารถและคุณธรรมในการ
ท างานแลว้ ก็ไม่สามารถน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จได ้
 การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้นั้ น ผูบ้ริหารสถานศึกษา
จ าเป็นตอ้งอาศยัเพ่ือนร่วมงาน ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา เพราะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่อาจท างานไดทุ้กอยา่งใหส้มัฤทธ์ิผลไดโ้ดยล าพงัเพียงคนเดียว ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษา
จึงตอ้งมีทกัษะในการน าคนและจูงใจใหผู้ร่้วมงานทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วง
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ไปไดด้ว้ยดีอยูเ่สมอ กระบวนการท่ีผูบ้ริหารสามารถใชอิ้ทธิพลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบติังานไดส้ าเร็จตาม
เป้าหมายนั้น เรียกวา่ "ภาวะผูน้ า" ภาวะผูน้ าจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัยิง่ในการบริหารงานในโรงเรียนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ(บงัอรไชยเผือก,2550)ภาวะผูน้ าไดมี้ผูศึ้กษาและวิจยักนัมาเป็นเวลายาวนาน จนท าให้เกิดแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าในหลายๆ ดา้น ภาวะผูน้ าท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบันท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงแบบกา้วกระโดดและมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูงทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม คือ ภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง ซ่ึงแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นทฤษฎีภาวะผูน้ าแนวใหม่คือภาวะผูน้ าท่ีมี
วิสัยทศัน์ (Vision) มีการกระจายอ านาจหรือการเสริมสร้างพลงัจูงใจ (Empowerment ) เป็นผูมี้คุณธรรม (Moral 
Agent) โดยพิจารณาท่ีลกัษณะของผูน้ าพฤติกรรมอ านาจรวมทั้งตวัแปรสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นแนวทางท่ี
กวา้งกวา่แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าอ่ืนๆ (โกเมธ พิมพเ์บา้ธรรม, 2547)  

ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจะมี เพ่ือท าให้ครูหรือผูร่้วมงาน
ไดร่้วมกนัท างานให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้อาจจะยงัไม่เพียงพอในในยุคแห่งการเร่ิมตน้ของ
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเทคโนโลยีและโลกาภิวตัน์มีอิทธิพลอย่างมากต่อองค์กรและรูปแบบการท างานขององค์กร ซ่ึง
การเปล่ียนแปลงยอ่มท าใหอ้งคก์รมี ลกัษณะยดืหยุน่  ท าให้วธีิการท างานเปล่ียนแปลงจากเดิมดว้ยเหตุน้ีหลกัการ
ของภาวะผูน้ าใฝ่บริการอาจเป็นค าตอบท่ีเหมาะสมส าหรับสภาพการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึน โดยภาวะผูน้ าใฝ่บริการเป็น
แนวคิดท่ีมีพ้ืนฐานของการท างานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมี
พฤติกรรมท่ีประกอบดว้ยคุณธรรม การดูแลเอาใจใส่ เพ่ือนร่วมงาน และการมุ่งพฒันาใหเ้พ่ือนร่วมงานเจริญงอก
งาม ซ่ึงสามารถช่วยใหอ้งคก์รพฒันาคุณภาพได(้Spears, 1996) 
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัในฐานะเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการ
สอนของสถานศึกษาสังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดับุรีรัมย ์จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยจะท าการส ารวจ ความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนท่ีสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จงัหวดับุรีรัมย ์ ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในการพฒันาตนเองและสถานศึกษาสามารถน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการพฒันาการบริหาร
จดัการสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธผลยิง่งข้ึนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1) เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดักรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดับุรีรัมย ์ ตามความคิดเห็นของครู 
 2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดักรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดับุรีรัมย ์ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

กรอบแนวคิดของการวจัิย 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการมุ่งศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหาสถานศึกษา
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จังหวดับุรีรัมย ์โดยผูศึ้กษาได้ใช้ตามโมเดลภาวะผูน้ าของ Bass and 
Avolio(1995) และแนวคิดภาวะผูน้ าแบบใฝ่บริการของ Greenleaf(1977), Yukl(2002), Laub(2004),  Parolini, 
Patterson, & Winston(2009), Black (2007), Ramer (2008) ดงัน้ี 
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  ตวัแปรอสิระ        ตวัแปรตาม 
             (Independent  Variable)                                                                               (Dependent  Variable) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   ภาพประกอบที ่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 (1) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีการสอนอยูใ่นโรงเรียนสงักดักรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดับุรีรัมย ์ในปีการศึกษา 2559  รวมประชากรทั้งส้ิน  390  คน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีการสอนอยูใ่นโรงเรียนสังกดักรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดับุรีรัมย ์ในปีการศึกษา 2559 ผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ Krejcie 
and Morgan (1970) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน  193  คนและเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling) 
                (2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดับุรีรัมยส่์วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบั
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยเพศ อายปุระสบการณ์การท างาน วฒิุการศึกษา และขนาดของ
โรงเรียนของครูในโรงเรียนสังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดับุรีรัมย ์  มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check List)ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดับุรีรัมย ์ตามโมเดลภาวะผูน้ า Bass and Avolio(1995) และแนวคิด
ภาวะผูน้ าแบบใฝ่บริการของ Greenleaf(1977), Yukl(2002),Laub(2004), Parolini, Patterson, & Winston(2009), 
Black (2007),Ramer (2008) ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ดา้นไดแ้ก่การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือภาวะผูน้ าเชิงบารมี 
การสร้างแรงบนัดาลใจการกระตุน้ทางปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  การมีวิสัยทัศน์การบริการ
คุม้ครองดูแลรักษา และการสร้างความร่วมมือร่วมใจ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั (Rating Scale) ระดบัภาวะผูน้ า มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุดแบบสอบถามไดผ้่านขั้นตอน
การวิเคราะห์คุณภาพและตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยหาค่าดชันีความ

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงแบบผู้ใฝ่บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาม ี7 ด้าน ดงันี ้
1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
2 . การสร้างแรงบนัดาลใจ 
 3.การกระตุน้ทางปัญญา 
 4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
5. การมีวสิยัทศัน์ 
 6. การบริการคุมครองดูแลรักษา 
 7. การสร้างความร่วมมือร่วมใจ  

 

ขนาดของโรงเรียน 
1. โรงเรียนขนาดเลก็ 
2 . โรงเรียนขนาดกลาง 
 3. โรงเรียนขนาดใหญ่ 
 4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
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สอดคลอ้ง (Index of Item - Object Congruence : IOC) มีค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาระหวา่ง 0.60 - 1.00 หลงัจาก
นั้นไปทดลองใชก้บัครูผูส้อนโรงเรียนนาโพธ์ิพิทยาคม อ าเภอนาโพธ์ิ  จงัหวดับุรีรัมย ์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษาจ านวน 30 คนเพื่อหาค่าความเช่ือมัน่โดยมีค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า  (Alpha  Coefficient) ของคอนบาค 
(Cronbach)  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.994 
 (3)การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผูว้ิจยัขอหนังสือรับรองจากวิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุมเพื่อขออนุญาต
ผูอ้  านวยการโรงเรียนในสงักดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จงัหวดับุรีรัมยใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ครูโรงเรียนสังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  และผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามดว้ย
ตนเอง ตามวนัเวลาท่ีก าหนด 
 (4) การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 1. การวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดับุรีรัมยต์ามความคิดเห็นของครู โดยหาค่าเฉล่ีย (  ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  แลว้น าค่าเฉล่ียท่ีไดไ้ปเทียบกบัเกณฑก์ารแปลความหมาย  
 2. การเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จังหวดับุรีรัมย์จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และสถิติการทดสอบค่าเอฟ  (F-test) 
 

สรุปผลการวจัิย 
 (1) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดักรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน  จงัหวดับุรีรัมย ์ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้น
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.49 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.908 
ส่วนดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  การมีวิสัยทศัน์การ
บริการคุม้ครองดูแลรักษาและการสร้างความร่วมมือร่วมใจ อยูใ่นระดบัมากค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.63, 3.63, 3.68, 3.56, 
3.65, 3.78 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.965, 0.975, 0.932, 0.913, 0.913, 0.862 ตามล าดบั 
   (2) การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดับุรีรัมย ์ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมา
จากโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการไม่แตกต่างกนั เท่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ
ดา้นการกระตุน้ทางปัญญาดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการมีวิสัยทัศน์ดา้นการบริการคุม้ครอง
ดูแลรักษาดา้นการสร้างความร่วมมือร่วมใจไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

อภิปรายผล 
(1) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดักรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน  จงัหวดับุรีรัมย ์ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้น
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การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  การมีวิสัยทศัน์การบริการ
คุม้ครองดูแลรักษาและการสร้างความร่วมมือร่วมใจ อยู่ในระดับมากทั้ งน้ีน่าจะมีสาเหตุมาจากการท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีจุดแข็งทางดา้นทรัพยากรเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนการศึกษาในทอ้งถ่ิน ประกอบกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีพ้ืนท่ีขนาดเล็กและมีโรงเรียนท่ีอยูใ่นความดูแลไม่มาก และผูบ้ริหารขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ดา้นการศึกษาฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเป็นทีมเดียวกนัและมีโอกาสไดบ้ริหารงาน
อยา่งต่อเน่ือง ฝ่ายบริหารมีทีมงานท่ีเขม้แข็ง บุคลากรทางการศึกษามีความเขา้ใจและมีความรู้ความสามารถทาง
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ือง (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2554) และผูบ้ริหารมีการ
กระจายอ านาจในการตดัสินใจใหแ้ก่บุคลากรและใชห้ลกัของการมีส่วนร่วมเพ่ือใหห้น่วยงานเกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารและเกิดความคล่องตวัมากข้ึน ท าให้ครูมองเห็นคุณค่าในตวัเอง มีความเช่ือมัน่และกลา้ตดัสินใจซ่ึง
สอดคลอ้งกบัส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ท่ีไดก้ล่าววา่การกระจายอ านาจการ
จดัการศึกษาให้กบัองคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน นบัเป็นการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการกระจายอ านาจ ท่ีมุ่ง
ใหอ้งคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่กลชิ้ดประชาชนมากท่ีสุด และมีความคล่องตวั ไดมี้อิสระในการจดัการศึกษา
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินมากท่ีสุดผลการวิจยัในดา้นน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุจิ
รัตน์  นาคะรัมภะ (2554) ส าหรับดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ อยูใ่นระดบัปานกลางน่าจะมีสาเหตุมาจาก
การท่ีองคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ินยงัขาดนโยบายและแผนการพฒันาการศึกษาท่ีชดัเจนและมกัขาดความต่อเน่ือง 
รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอเม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบั ประภาพรรณ ไชยวงษ์ 
(2551) ท่ีพบวา่ผูบ้ริหารองคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและบุคลากรทอ้งถ่ินส่วนหน่ึงยงัไม่เห็น
ความส าคญัของการศึกษาและไม่เขา้ในบทบาทหน้าท่ีดา้นการศึกษา และมกัจะขาดความต่อเน่ืองของนโยบาย
การศึกษา เม่ือมีการเปล่ียนผูบ้ริหารองคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน              

(2) การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดักรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดับุรีรัมย ์ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่  
 (2.1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการ
ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากขนาดโรงเรียนมีผลต่อการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
นฤมล  โยคานุกุล (2556) ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดั
องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมาท่ีปฏิบัติในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน โดยรวมมีพฤติกรรมท่ีไม่
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 2 ดา้น คือ ดา้นการสร้างบารมี ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 ดา้น คือ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจและดา้นการ
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 (2.2) ผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการ
ดา้นการกระตุน้ทางปัญญาดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการมีวิสัยทศัน์ดา้นการบริการคุม้ครอง
ดูแลรักษาดา้นการสร้างความร่วมมือร่วมใจ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 และโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
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 1) คุณลกัษณะของผูบ้ริหารไม่วา่จะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรือโรงเรียนขนาด
เล็กการท่ีจะท าให้การบริหารงานในองค์กรประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ภาวะผู ้น าของผู ้บริหาร
สถานศึกษาในทุกโรงเรียนมีความส าคัญยิ่งท่ีจะส่งเสริมครูผูส้อนเกิดความรู้สึกเต็มใจและภาคภูมิใจเม่ือได้
ร่วมงานสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารุณี   พิพัฒนผล (2552) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ภาวะผู ้น าของผู ้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี ผลการวิจยัพบวา่ การวิเคราะห์
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1) ขนาดเล็กและกลาง และ 2) ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ พบวา่ ครูท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาด
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกนัและสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของไพบูลย ์พระเมือง (2557) ท่ีไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
กบับรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 20 ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยรวมของผูบ้ริหารสถานศึกษาครูผูส้อนโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดใหญ่และ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเห็นวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัมากส่วนโรงเรียน
ขนาดกลางอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากเกือบทุกดา้นยกเวน้ดา้นการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์กับด้านการค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคลภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยรวมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษโดยรวมไม่
แตกต่างกนั  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
 (1) ในเร่ืองภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ถา้พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
  (1.1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้ นจึงควรให้ผูบ้ริหารได้
ตระหนกัในเร่ืองหลกัการและเป้าหมายในการบริหารให้ถูกตอ้งชดัเจน มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบติังาน มี
คุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี เพ่ือท่ีจะท าใหก้ารบริหารมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  (1.2) ดา้นการมีวสิัยทศัน์อยูใ่นระดบัมาก แต่ไดค้่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดของระดบัมาก แสดงให้เห็นวา่มี
ความสัมพนัธ์กบัดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ดงันั้นผูบ้ริหารควรจะพฒันาพฤติกรรมในเร่ืองการช้ีแจง
นโยบายเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานต่อบุคลากรไดช้ดัเจน และควรจะสร้างความตระหนักในการ
ปฏิบติัภารกิจต่างๆมากกวา่ท่ีจะบงัคบัให้บุคลากรท าอยา่งท่ีตนเองตอ้งการ นอกจากน้ีควรจะสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ
เพ่ือความเจริญของหน่วยงาน 
 (2)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมาจากขนาดโรงเรียนต่างกนั มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการดา้น
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ให้หลกัการและเป้าหมายในการบริหารแตกต่างอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
แสดงใหเ้ห็นวา่ขนาดโรงเรียนต่างกนัท าใหใ้หค้รูแตกต่างกนั ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีมีจ านวนครูในโรงเรียนมาก ควรจะ
ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารพยายามแสดงใหค้รูเห็นวา่ ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัครูทุกคน และหลกัการและเป้าหมายใน
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การบริหารใหค้รูเกิดความเขา้ใจในการท างาน และร่วมแกไ้ขปัญหาจนสามารถผา่นพน้ไป และสร้างขวญัก าลงัใจ
กบัครูท่ีปฏิบติังานไดดี้อยา่งทัว่ถึง 
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 (1) การวจิยัในคร้ังน้ีไดศึ้กษาจากกลุ่มตวัอยา่ง ครูในโรงเรียนสงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
จงัหวดับุรีรัมย ์จึงสมควรศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งสถานศึกษาอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในจงัหวดับุรีรัมย ์เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโอกาสต่อไป 
 (2) การศึกษาในคร้ังน้ีไดเ้ปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สงักดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดับุรีรัมย ์ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาจึงสมควรไดมี้การศึกษา
ตวัแปรอ่ืนๆ เช่น เพศ อายกุารท างาน สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน และระดบัการศึกษาของผูบ้ริหาร วา่
ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการหรือไม่ เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการพฒันา
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา และพฒันาการบริหารจดัการความรู้ในโอกาส
ต่อไป 
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กลยุทธ์การน านโยบายทางวชิาการสู่การปฏบัิติ 
ของผู้บริหารวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ 1) ศึกษาการปฏิบติังานวชิาการของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนใน
เครือไทย-เทค และ 2) เพื่อศึกษากลยทุธ์การน านโยบายทางวชิาการสู่การปฏิบติัของผูบ้ริหารวทิยาลยัอาชีวศึกษา
เอกชนในเครือไทย-เทค ดว้ยเทคนิควจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการด าเนินการวจิยั แบ่งออกเป็น 
4 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 การทบทวนวรรณกรรม เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างกรอบแนวคิด และสร้างแบบ
สมัภาษณ์ฯ ระยะท่ี 2  การสมัภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interview) กบัผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ หวัหนา้ส านกั  
คณบดี จ านวน 20 ท่าน ตามแบบสมัภาษณ์ฯ ระยะท่ี 3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กบั
ผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุนการสอนและสายการสอน จ านวน 36 ท่าน ตามแบบสมัภาษณ์ฯ เพื่อน ามาศึกษาการ
ปฏิบติังานวชิาการและวางกลยทุธ์การน านโยบายทางวชิาการสู่การปฏิบติัฯ และระยะท่ี 4 การอภิปรายกลุ่ม 
(Group Discussion) กบั คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 15 ท่าน เพ่ือขอขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักลยทุธ์การน า
นโยบายทางวชิาการสู่การปฏิบติัฯ และวเิคราะห์เน้ือหาเพ่ือสรุปและน าเสนอผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา่ การปฏิบติังานวชิาการของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค ดา้นการเรียน
การสอน พบวา่ ผูป้ฏิบติัไม่ปฏิบติัตามพนัธกิจทั้  7 ประการ ไดแ้ก่ แผนการสอน เกมส์ กิจกรรม การรายงานหนา้
ชั้นเรียน การศึกษาดูงาน การเชิญวทิยากรบรรยาย กรณีศึกษา และงานวจิยั ในดา้นภาควชิาพ้ืนฐาน ผูป้ฏิบติัปฏิบติั
ไม่ครบตามพนัธกิจ โดยพนัธกิจท่ีปฏิบติัครบ คือ การพฒันาบุคลิกภาพความเป็นผูน้ า การเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การพฒันาคุณภาพและเสริมสร้างอจัฉริยะแห่งภูมิปัญญา ขณะท่ีพนัธกิจ เวทีแห่งการสร้างสรรค ์กลบั
พบวา่ผูป้ฏิบติัไม่ไดป้ฏิบติัตามพนัธกิจ ดา้นภาควิชาบริหารธุรกิจ พบวา่ ผูป้ฏิบติัปฏิบติัไม่ครบตามพนัธกิจ โดย
พนัธกิจความร่วมมือกับสถานประกอบการ การฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้หรือบริการแก่ประชาชนทั่วไป                      
ผูป้ฏิบติัปฏิบติัได ้ขณะท่ีพนัธกิจ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ย และงานวจิยั
และส่ิงประดิษฐ์ ผูป้ฏิบติัไม่ไดป้ฏิบติั จากผลดงักล่าวน ามาสู่กลยุทธ์การน านโยบายสู่การปฏิบติัของผูบ้ริหาร
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค ซ่ึงประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์แบบต่อเน่ือง ซ่ึง
ประกอบด้วย 8 มาตรการ คือ การน าเสนอผลงานวิชาการและกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ การศึกษาดูงาน 
กรณีศึกษา การวจิยั การพฒันาบุคลิกภาพความเป็นผูน้ า เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การพฒันาคุณภาพและ
เพ่ิมมูลค่าชีวติ การเสริมสร้างอจัฉริยะแห่งภูมิปัญญา ความร่วมมือกบัสถานประกอบการ  2) กลยทุธ์ท่ีเปล่ียนเป็น
ประจ า ซ่ึงประกอบดว้ย 4 มาตรการ คือ เกมส์ กิจกรรม  นนัทนาการ การเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ย การฝึกอบรม
สัมมนาให้ความรู้หรือบริการแก่ประชาชนทัว่ไป และ 3) กลยุทธ์ในวงจ ากดั ซ่ึงประกอบดว้ย  3 มาตรการ คือ 
แผนการสอนและการเรียนรู้ เทคนิคการสอน ส่ือการสอน เทคโนโลยีการสอน วิทยากรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
สาขาวชิา  เวทีแห่งการสร้างสรรค ์

 
ค ำส ำคญั : กลยทุธ์ นโยบายสู่การปฏิบติั  วทิยาลยัอาชีวศึกษา 
 

ABSTRACT 
The purposes of the research were 1) to study the practices of academic affairs of colleges in Thai-Tech 

group. 2) to study the strategies of applying academic policies into practice of Thai Tech group administrators. 
This qualitative research has comprised of 4 stages of study as follows: 1) literature review 2) group interview 
with 20 administrators 3) in-depth interview with 36 practitioners in teaching field. 4) group discussion with 
15members of school board. 

The findings are as follows: on teaching area, the practitioners did not follow the instructions in up to 
7missions. Therefore, the researcher has set up 3 strategies as follows: 1) regular strategies such as academic 
exhibition and presentation, study tour, case study, research, personality development, ethics and virtue morality 
cultivating, life value development,  knowledge development and cooperation with entrepreneurs 2) new 
strategies such as educational games, recreation activities, entrepreneurship, training program for community 
members 3) specific strategies such as lesson plan, teaching technique coaching, teaching technology, expert 
lecturers in specific subjects, stage for creativities 
 
KEYWORD: Strategies, Policies into practice, Vocational colleges 
 

บทน า 
 ปัจจุบนัสภาพของสังคม และเศรษฐกิจมีความเจริญกา้วหน้า และพฒันาข้ึนอยา่งรวดเร็ว ดงัจะเห็นได้
จากการท่ีประชาชนมีสุขภาพอนามยัท่ีดีข้ึน ประชาชนมีอตัราการไดรั้บการศึกษาสูงข้ึน ตลอดจนมีรายไดท่ี้แทจ้ริง
เฉล่ียต่อหัวเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงความเจริญก้าวหน้าดงักล่าวเป็นผลมาจากการพฒันาศกัยภาพของมนุษยผ์่านระบบ
การศึกษา ท่ีสามารถพฒันาคน พฒันาชาติใหมี้ความมัน่คง 
 การศึกษานับเป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึง ในการสร้างสรรค์ความเจริญกา้วหนา้ เน่ืองจาก
การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้คนไดพ้ฒันาศกัยภาพ และขีดความสามารถดา้นต่างๆ ท่ีจะด ารงตน และ
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ประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีความสุขรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง รวมเป็นพลงัสร้างสรรคก์ารพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดใ้หห้ลกัการเก่ียวกบัการศึกษาไวว้า่ “เพือ่เป็นกำรศึกษำ
ตลอดชีวิต และให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำสำระและกระบวนกำรเรียนรู้ให้เป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่อง” ในหมวด 4 แนวการจดัการศึกษา ก าหนดใหก้ารจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้ 
และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  ดงันั้นกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
พฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงตอ้งจดัเน้ือหาสาระ และกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหา 
กระบวนการดงักล่าว ผูส้อน และผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนรู้ และแหล่งวิทยาการประเภท
ต่างๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 26) ฉะนั้นการจดัการศึกษาเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ และผูเ้รียนมี
ความส าคญัของการจดัการศึกษา สถานศึกษาจึงควรท่ีจะตอ้งมีการบริหารงาน การวางกลยทุธ์และ/หรือแผนงาน
ในการด าเนินการ เพ่ือสามารถท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ทั้งน้ีวิทยาลยัในเครือไทย-เทค มีการก าหนดนโยบายให้ ครู อาจารยผ์ูมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ตรง
กบัคุณวุฒิการศึกษา ประจ าอยู่ทุกคณะวิชา เพ่ือให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และสามารถพฒันาตนเองดา้นการเรียนรู้
มากยิ่งข้ึนตามแผนการสอน โดยมุ่งเน้นมาตรฐานตามแนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูบ้ริหารวทิยาลยัพึงตระหนกัถึงจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ  เนน้กิจกรรมการจดัการเก่ียวกบังานดา้นหลกัสูตร  การ
น าหลกัสูตรไปใช้ งานด้านการประชุทางวิชาการ   เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้ผูเ้รียนบรรลุจุดหมายของ
การศึกษาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่พบวา่ผูป้ฎิบติัดา้นวชิการยงัไม่เขา้ใจนโยบายเท่าท่ีควร จึงท าใหง้าน
ดา้นวิชาการไม่บรรลุวตัถุประสงค ์จึงมีการผลกัดนัให้เกิดการก าหนดกลยทุธ์ของวิทยาลยัในเครือไทย-เทค ดว้ย
การน านโยบายทางวชิาการสู่การปฏิบติังานจริง  ผูว้จิยัจึงเลง็เห็นวา่ ผลการศึกษาวจิยั “กลยุทธ์กำรน ำนโยบำยทำง
วิชำกำรสู่กำรปฏิบัตขิองผู้บริหำรวิทยำลยัอำชีวศึกษำเอกชนในเครือไทย-เทค”ในคร้ังน้ีจกัเป็นประโยชน์ส าหรับ
การบริหารจดัการวทิยาลยัในเครือไทย-เทค และวทิยาลยัเอกชนอ่ืนๆ ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์งานวจัิย 
1. เพื่อศึกษาการปฏิบติังานวชิาการของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค 
2. เพื่อเสนอกลยทุธ์การน านโยบายทางวชิาการสู่การปฏิบติัของผูบ้ริหารวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนใน

เครือไทย-เทค  
 

แนวคิดและทฤษฏี 
               กำรน ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัต ิ(Strategic Implementation)  
 การด าเนินกลยทุธ์เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ยวดของการบริหารเชิงกลยทุธ์มีผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ยทุธศาสตร์หลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั ดงัน้ี 
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 Pro.Dr.Lawrence G. Hrebiniak (2008) แห่งวทิยาลยัธุรกิจ Wharton มหาวทิยาลยั Pennsylvania กล่าววา่ 
“การน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัเป็นกระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนหรือเป็นชุดของกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่ง
เป็นเหตุเป็นผล ซ่ึงส่งเสริมใหอ้งคก์รสามารถใชก้ลยทุธ์ท่ีก าหนดข้ึน  การขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่ความเป็นรูปธรรม
ไดห้ากปราศจากซ่ึงแนวทางการด าเนินกลยุทธ์  ท่ีไดมี้การวางแผนมาเป็นอย่างดีแลว้ย่อมไม่สามารถน าองคก์ร
ไปสู่การบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ไดใ้นการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัผูบ้ริหารทุกระดบัและพนักงานทุกคน
จะตอ้งมีความมุ่งมัน่    และมีพนัธะผูกพนัรวม   ทั้งมีความรู้สึกเป็นเจา้ของกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีมุ่ง
ไปสู่การด าเนินกลยทุธ์อยา่งมีประสิทธิผล”                                                            
 Wheelen and Hunger (2012) กล่าวว่า“การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติคือการน ากิจกรรมทั้ งหมดท่ีจ า
เป็นมาใช ้เพื่อให้สามารถปฏิบติัตามกลยทุธ์ได ้ ซ่ึงการปฏิบติัตามกลยทุธ์นั้นจะเป็นกระบวนการน ากลยทุธ์ไปสู่
การปฏิบติัโดยผา่นการจดัท าแผนปฏิบติัการ และจดัท างบประมาณเพ่ือรองรับแผนปฏิบติัการนั้น 
  

ควำมส ำคัญของกำรน ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ 
 Kaplan and Norton (2001) ได้ท าการศึกษาเก่ียวขอ้งกับกลยุทธ์องค์กรไวใ้นหนังสือ “The Strategy-
Focused Organization” วา่ ความสามารถในการด าเนินการใหไ้ดต้ามแผนกลยทุธ์นั้นมีความส าคญัยิ่งกวา่คุณภาพ
ของตวัแผนกลยุทธ์เอง การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการก าหนดค่าของการ
บริหารจดัการ จากผลการส ารวจในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 1980 พบวา่ มีกลยทุธ์ท่ีไดรั้บการก าหนดข้ึนมาเป็นอยา่งดี
จ านวนไม่ถึงร้อยละ 10 เท่านั้น ท่ีถูกน าไปถือปฏิบติัอยา่งไดผ้ล หลงัจากนั้นในปี ค.ศ.1999 มีบทความท่ีตีพิมพใ์น
นิตยสารฟอร์จูน ท่ีกล่าวถึงความลม้เหลวประการหน่ึงของ ซี.อี.โอ ก็คือ การให้ความส าคญักับกลยุทธ์ และ
วิสัยทศัน์อย่างมากจะน าให้เกิดความเช่ือผิดๆ ท่ีว่ากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมนั้นจะป็นเพียงส่ิงเดียวท่ีสามารถน าไปสู่
ความส าเร็จได ้หลงัจากท่ีองคก์รไดว้างวิสัยทศัน์และกลยทุธ์ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทศัน์ดงักล่าวแลว้  ก็จะมาถึง
ขั้นตอนของการน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงโดยปกติองคก์รต่างๆก็มกัใชก้ารวางแผนปฏิบติัการ (Action Plan)  
โดยการแปลงกลยทุธ์ต่างๆ ท่ีจะน าไปบรรจุในแผนปฏิบติัการนั้นนอกจากจะตอ้งค านึงถึง “ส่ิงท่ีอยากจะท า”  ซ่ึง
อยู่ในแผนกลยุทธ์แลว้  ก็ยงัตอ้งค านึงถึง   “ส่ิงท่ีตอ้งท า”  กบัองค์กรเพ่ือให้องค์กรสามารถท่ีจะน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบติัใหเ้กิดผลไดด้ว้ย ส าหรับ  “ส่ิงท่ีตอ้งท า”  เพ่ือเตรียมองคก์รให้พร้อมส าหรับการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติันั้น ก็
ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ตามแนวความคิดความสัมพนัธ์ของปัจจยัทั้ง 7 ของแมคคินซียจ์ะประกอบเป็นโครง
ร่าง (McKinsey’s 7S Framework) ซ่ึงกิจกรรมการพฒันาองค์กรเหล่าน้ี  ควรไดรั้บการพิจารณาและเลือกน ามา
บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการอันเป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยุทธ์ด้วย ทั้ งน้ี McKinsey’s 7S Framework ได้ระบุ
แนวทางดา้นกลยทุธ์ไวด้งัตาราง ท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  กลยทุธ์ตามลกัษณะของผลกระทบในการปรับเปล่ียนองคก์ร 
ประเภทของกลยุทธ์ ลกัษณะของกลยุทธ์ กำรเปลีย่นแปลงองค์กร 

- กลยทุธ์แบบต่อเน่ือง  
Continuation  Strategy 

- ด าเนินการต่อไป ตามกลยทุธ์เดิม
ท่ีเคยปฏิบติัมา 

- ไม่จ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนขนาดใหญ่ 

- กลยทุธ์แบบท่ีเปล่ียนเป็นประจ า
Routine Strategic  Change 

- การปรับกลยทุธ์ตามฤดูกาลหรือ
เง่ือนไขอ่ืนที่ตอ้งท าเป็นประจ า  

- อาจมีการเปล่ียนแปลงวธีิการ
ปฏิบติังานบา้ง 

ประเภทของกลยุทธ์ ลกัษณะของกลยุทธ์ กำรเปลีย่นแปลงองค์กร 
- การเปล่ียนกลยทุธ์ในวงจ ากดั 

Limited Strategic Change 
- มีการเปล่ียนแปลงมาผลิตสินคา้
ใหม่ หรือเจาะตลาดใหม่แต่ไม่
แตกแนวไปจากเดิมมากนกั 

- มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน
บา้ง  แต่ไม่กระทบต่อองคก์รโดยส่วน
ใหญ่ 

- การปรับเปล่ียนกลยทุธ์รุนแรง 
Radical Strategic Change 

- เป็นการเปล่ียนแปลงประเภท
ของผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงทัว่ทั้งองคก์ร  

- มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ร 
ระบบงานเทคโนโลยกีารจดั
อตัราก าลงัและวฒันธรรมองคก์ร ฯลฯ 
อยา่งมาก 

- การปรับเปล่ียนทิศทางของ
องคก์ร organizational  
Redirection 

- ไดแ้ก่การเลิกประกอบกิจการ
เดิมและหนัไปประกอบกิจการ
อยา่งอ่ืนแทน  

- มีการเปล่ียนแปลงในเกือบทุกส่วน
ขององคก์รใหม่เกือบทั้งหมด 

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
กันยารัตน์  เท่ียงสิทธา (2554) ได้ท าการศึกษาวิจยั เร่ือง กลยุทธ์การน านโยบายดา้นการศึกษาสู่การ

ปฏิบติั ของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษากลยทุธ์ในการน านโยบายดา้นการศึกษา
สู่การปฏิบติัของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ     เปรียบเทียบกลยทุธ์ในการน านโยบายดา้นการศึกษาสู่การ
ปฏิบติัของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง เปรียบเทียบกลยทุธ์
ในการน านโยบายดา้นการศึกษาสู่การปฏิบติัตามความคิดเห็นของผูป้ฏิบติัตามนโยบายในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค และศึกษาขอ้เสนอแนะกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการน านโยบายดา้นการศึกษาไปสู่การปฏิบติั กลุ่มตวัอยา่ง
ประกอบดว้ย ขา้ราชการในส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีปฏิบติังานใน
ฐานะผูก้  าหนดนโยบายผูส่้งผา่นนโยบาย ผูป้ฏิบติัตามนโยบายและผูป้ฏิบติังานของหน่วยงานท่ีรับบริการจ านวน 
354 คน ไดม้าโดย การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบักลยทุธ์
การน านโยบายดา้นการศึกษาไปสู่การปฏิบติัท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน มีค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบั .97 สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่า F-Test และการ
วเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการของ Scheffe’s Post Hoc Comparison  

ผลการวจิยัพบวา่  
- กลยุทธ์ในการน านโยบายดา้นการศึกษาสู่การปฏิบติัของส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการใน

ภาพรวมมีการน าไปปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
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- กลยุทธ์ในการน านโยบายดา้นการศึกษาสู่การปฏิบติัของส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการตาม
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่มีการน าไปปฏิบติัในระดบัไม่แตกต่างกนั  

- กลยทุธ์ในการน านโยบายดา้นการศึกษาสู่การปฏิบติั ตามความคิดเห็นของผูป้ฏิบติัตามนโยบายใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเห็นวา่มีระดบัการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

- ขอ้เสนอแนะกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการน านโยบายดา้นการศึกษาสู่การปฏิบติัท่ีส าคญัไดแ้ก่ กลยทุธ์
ดา้นการประชุม อบรมและสมัมนา กลยทุธ์ดา้นการตรวจเยีย่มการปฏิบติังาน และกลยทุธ์ดา้นการใหร้างวลัและส่ิง
ตอบแทนตามล าดบั 
 กรรณ์ภิกา  เพ่ิมอกัษร (2555, 23) ไดศึ้กษาเร่ือง กลยทุธ์ในการสร้างสมัพนัธ์กบัคุณภาพ  การบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษาท่ี 1 ชลบุรี  พบวา่ ปัจจยั
แวดลอ้มในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา อยู่ในระดับเหมาะสมส่วนคุณภาพการบริหารงาน
วชิาการอยูใ่นระดบัคุณภาพดี ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่ การบริหารงานวชิาการเป็นงานท่ีส าคญัท่ีสุดของการบริหารงานใน
สถานศึกษา ถา้ผูบ้ริหารสามารถท่ีจะบริหารงานวิชาการไดอ้ยา่งมีคุณภาพแลว้ก็จะส่งผลต่อคุณภาพของนกัเรียน 
สามารถท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูป้กครองนกัเรียน ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 Gornitzka (2003) ไดท้ าการศึกษา เร่ือง “การวเิคราะห์การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัในเร่ืองอุดมศึกษา” 
เป็นการศึกษาการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงวธีิการตั้งแต่การประกาศวตัถุประสงคข์องนโยบาย และ
กระบวนการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติั วธีิการน้ีใหผ้ลลพัธ์ในการระบุถึงจ านวนตวัปัจจยัท่ีมีผลกระทบในการ
วิเคราะห์การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับการอุดมศึกษา เช่น ความชัดเจนและความสอดคลอ้งของ
เป้าหมาย ทฤษฎีท่ีมีเหตุผลอย่างพอเพียงท่ีเป็นรากฐานการปฏิรูป ความเอาใจใส่อย่างต่อเน่ืองต่อนโยบาย 
ทรัพยากรทางการเงินท่ีพอเพียง ความสามารถในการจดัการนโยบายภาครัฐ และภารกิจต่อวตัถุประสงคข์องการ
ปฏิรูป วิธีการน้ีไม่เพียงแต่เป็นวิธีการท่ีด าเนินการจากบนลงล่าง (Top-down)แต่ยงัตอ้งเขา้ใจถึงกระบวนการ
น าไปสู่การปฏิบติั 

 

ขอบเขตกำรวจัิย 
- วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ส าหรับวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวจิยั “กลยทุธ์การน านโยบายทางวิชาการสู่การปฏิบติัของผูบ้ริหาร

วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค” ผูว้ิจยัด าเนินการภายใตก้ระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจะประกอบไปดว้ยวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งส้ิน 4 ระยะ ซ่ึงประกอบไปดว้ยแนวทางวธีิการเก็บ
รวบรวม การศึกษา และการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้ไดม้าซ่ึงระบุแนวทางการปฏิบติังานดา้นวิชาการ และกลยทุธ์
การน านโยบายทางวชิาการสู่การปฏิบติั  

-ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
ส าหรับการสัมภาษณ์ และการอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้สามารถระบุแนวทางการปฏิบติังานดา้นวิชาการ 

และกลยทุธ์การน านโยบายทางวิชาการสู่การปฏิบติั ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มูล
การสัมภาษณ์ โดยแบ่งกลุ่มหรือบุคคลภายในวิทยาลยัในเครือไทย-เทค ดังน้ี 1.)การสัมภาษณ์คณะผูบ้ริหาร
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ระดบัสูงภายในวิทยาลยัในเครือไทย-เทค ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ และคณบดี 2.)
การสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานสายงานการสอน ภายในวิทยาลยัในเครือไทย-เทค ไดแ้ก่ อาจารยป์ระจ าภาควิชา ทั้ง 4 
ภาควชิา โดยเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้รับการสมัภาษณ์นั้น จะพิจารณาจากอายงุานเป็นหลกั ซ่ึงตอ้งเป็นผูป้ฏิบติังาน
ท่ีมีอายุการท างานในหน่วยงานนั้นๆ น้อยท่ีสุด 3.)การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสายงานสนับสนุนการสอน ภายใน
วิทยาลยัในเครือไทย-เทค ไดแ้ก่ หัวหน้าส านักงานมาตรฐานการศึกษา หัวหน้าส านักงานบริการ และหัวหน้า
การศึกษาภาคพิเศษ 4.)การสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานสายงานสนับสนุนการสอน ภายในวิทยาลยัในเครือไทย-เทค 
ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน โดยเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้รับการสมัภาษณ์นั้น จะพิจารณาจากอายงุานเป็นหลกั ซ่ึง
ตอ้งเป็นผูป้ฏิบติังานท่ีมีอายุการท างานในหน่วยงานนั้นๆ น้อยท่ีสุด และ 5.)การอภิปรายกลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญ 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหารวิทยาลยัร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ภายใน
วทิยาลยัในเครือไทย-เทค ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
 

เคร่ืองมือกำรวจัิย 
การศึกษา และวิเคราะห์ถึงกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัท่ีมาของแนวทางการปฏิบติังานดา้นวิชาการ

เพ่ือความเช่ือมโยงของกลยทุธ์การน านโยบายทางวิชาการสู่การปฏิบติักบัส านกังาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเป็นหน่วยงานราชการท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอล าดบัขั้นของวิธีการ
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้มูล ท่ีน ามาซ่ึงระบุแนวทางการปฏิบติังานดา้นวิชาการ และกลยทุธ์การน า
นโยบายทางวชิาการสู่การปฏิบติั ของวทิยาลยัในเครือไทย-เทค ดงัต่อไปน้ี การศึกษาบทความวชิาการ กฎ ระเบียบ
ของส่วนงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งและงานวิจยั (Literature Review) การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิภายใน
วิทยาลยัในเครือไทย-เทค (Secondary Data Analysis) การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interview) การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)   

ดว้ยวิธีการระบุแนวทางการปฏิบติังานดา้นวิชาการ และความเช่ือมโยงของกลยทุธ์การน านโยบายทาง
วชิาการสู่การปฏิบติัของวทิยาลยัในเครือไทย-เทค โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลจากวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล จนไดม้า
ซ่ึงแนวทางการระบุแนวทางการปฏิบติังานดา้นวิชาการ และความเช่ือโยง เพ่ือเป็นการตรวจสอบในเร่ืองดงักล่าว 
ผูว้ิจัยจึงด าเนินการน าขอ้มูลท่ีได้มาเขา้สู่การวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งการ โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ขอ้มูล Manifest Codes ของ Valerie Anderson กล่าวคือ การวิเคราะห์หรือสรรหากลุ่มค าท่ีมีความส าคญั
โดยการสังเกตจากส่ิงท่ีเห็นไดช้ดั ทั้ งจากจ านวนคร้ังท่ีกล่าวถึงในบทสัมภาษณ์หรือในบทความจากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง จากนั้นน ามาสู่การขยายความต่อไป (Anderson Valerir,2004)  
 

สรุปผลกำรวจัิย 
การเก็บรวบรวม การศึกษา และการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้ไดม้าซ่ึงระบุแนวทางการปฏิบติังานดา้น

วิชาการ และกลยุทธ์การน านโยบายทางวิชาการสู่การปฏิบติั โดยท าการศึกษาในประเด็นด้านมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ และท าการศึกษา วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ เป้าหมาย และนโยบายของวิทยาลยัในเครือไทย-เทค ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ
สมัภาษณ์แบบกลุ่ม การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก และการอภิปรายกลุ่ม เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และครบถว้น 
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หลงัจากนั้นท าการศึกษา และวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นล าดบัขั้นตามวธีิการ จนเป็นท่ีมาการระบุแนวทางการปฏิบติังาน
ดา้นวชิาการ ระบุกลยทุธ์  และความเช่ือมโยงของกลยทุธ์การน านโยบายทางวชิาการสู่การปฏิบติั ในท่ีสุด  

ภายหลังการอภิปรายกลุ่มในวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลระยะท่ี 4 โดยคณะผูท้  าการอภิปรายท าการ
พิจารณาการระบุประเด็น เพื่อสรุปผลการศึกษา ภายในวทิยาลยัในเครือไทย-เทค ทั้งน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการอภิปราย
กลุ่ม โดยให้แต่ละส่วนงานท่ีเป็นคณะกรรมการฯ และผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ท าการศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลในเชิง
ลึก ร่วมกบัการตรวจสอบการระบุประเด็นการศึกษาดงักล่าว จนไดข้อ้สรุปร่วมกนัวา่ ขอ้มูลการระบุแนวทางการ
ปฏิบติังานดา้นวิชาการ ระบุกลยทุธ์ และความเช่ือมโยงของกลยทุธ์การน านโยบายทางวิชาการสู่การปฏิบติัของ
วิทยาลยัในเครือไทย-เทค มีลกัษณะท่ีตรงตาม วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และนโยบาย รวมถึงเป็นไปตามหลกั
วชิาการ และยงัสอดคลอ้ง เช่ือมโยงกบัมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จนไดม้าซ่ึง ผลสรุปรวมทั้งส้ิน 16 ประเด็น โดยประกอบไปดว้ยการระบุแนวทางการ
ปฏิบติังานดา้นวิชาการ ระบุกลยทุธ์ และความเช่ือมโยงของกลยทุธ์การน านโยบายทางวิชาการสู่การปฏิบติัของ
วทิยาลยัในเครือไทย-เทค 
 

อภิปรายผล 
ภายใตล้ าดบัขั้นของวธีิการการเก็บรวบรวม และการวเิคราะห์ขอ้มูล และขอบเขตการวจิยั ประกอบไป

ดว้ยประเด็นของขอ้มูล และการสรุปประเด็นกลยทุธ์การน านโยบายทางวชิาการสู่การปฏิบติัของผูบ้ริหารวทิยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค ต่อไปน้ี 1) ความเช่ือมโยงระหวา่งมาตรฐานการอาชีวศึกษากบัพนัธกิจของ
วทิยาลยัในเครือไทย-เทค 2) การระบุแนวทางการปฏิบติังานดา้นวชิาการ และความเช่ือมโยงของกลยทุธ์การน า
นโยบายทางวชิาการสู่การปฏิบติั และ 3) การระบุแนวทางการปฏิบติังานดา้นวชิาการ ระบุกลยทุธ์ และความ
เช่ือมโยงของกลยทุธ์การน านโยบายทางวชิาการสู่การปฏิบติั 

ทั้งน้ีผูว้จิยัไดบ่้งช้ีถึงความสอดคลอ้งดงักล่าว ในประเด็น วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และนโยบายของ
วิทยาลยัในเครือไทย-เทค กับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ทั้ ง 7 มาตรฐาน 35 ตวับ่งช้ี ทั้ งน้ีเพ่ือให้เห็นถึงความ
สอดคลอ้ง และเช่ือมโยงในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั การบริหารจดัการวิทยาลยัในเครือไทย-เทค กบัมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา จนท าใหเ้กิดกลยทุธ์ท่ีจะสามารถน านโยบายทางวิชาการ (พนัธกิจ) ทั้ง 3 ดา้น โดยพิจาณาจากพนัธกิจ
ดา้นการเรียนการสอน ดา้นภาควิชาพ้ืนฐาน และดา้นภาควิชาบริหารธุรกิจ พบว่า ผูบ้ริหารวิทยาลยัอาชีวศึกษา
เอกชนในเครือไทย-เทค ไดด้ าเนินการในทุกดา้นแต่ไม่ครบทุกประเด็น โดยจะส่งผลต่อการวดัและประเมินผล
จากส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งน้ีสามารถระบุกลยทุธ์น าการปฏิบติัไดแ้บ่งเป็น 3 กลยทุธ์ 
อันได้แก่ กลยุทธ์แบบต่อเน่ือง (Continuation Strategy) กลยุทธ์แบบท่ีเปล่ียนเป็นประจ า  (Routine Strategic 
Change) และการเปล่ียนกลยุทธ์ในวงจ ากัด (Limited Strategic Change) มาปฏิบัติงานได้จริง โดยอ้างความ
สอดคลอ้งกบับทความวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารคุณภาพของวิทยาลยัการอาชีพ   สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (2555)  กล่าววา่   การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั
การบริหารคุณภาพของวิทยาลยัการอาชีพสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพื่อศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการบริหารคุณภาพของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดส านักงานคณะกรรมการกาอาชีวศึกษา โดยการ
ศึกษาวจิยัพบวา่ 
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-สภาพปัจจุบันของการบริหารคุณภาพของวิทยาลัยการอาชีพสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก
ทุกด้านเรียงตามล าดับ จากมากไปหาน้อยดังน้ี 1) ด้านการวางแผนด าเนินการ (Plan) 2) ด้านการตรวจสอบ
ประเมินผล (Check) 3) ดา้นการด าเนินการตามแผน (Do) 4) ดา้นการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) 

 
ท่ีมา : เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ.2558 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) 

 
- ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารคุณภาพของวทิยาลยัการอาชีพ สงักดัส านกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีดงัน้ี 1) ปัจจยัดา้นการวางแผนด าเนินการ 2) ปัจจยัดา้นการจดัสร้างระบบคุณภาพ  
3) ปัจจยัดา้นการด าเนินงานบริหารคุณภาพ 4) ปัจจยัดา้นการควบคุมกระบวนการบริหารคุณภาพ 5) ปัจจยัดา้นการ
ติดตามความกา้วหนา้และการประเมินผล 6) ปัจจยัดา้นการทบทวนผลลพัธ์ 7) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมใหทุ้กคนมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

- ล าดบัขั้นการเขา้สมการของตวัแปรพยากรณ์ พบวา่ ดา้นการวางแผนด าเนินการ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของการบริหารคุณภาพของวิทยาลยัการอาชีพสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดร้้อยละ 
45.30 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวจิยัมาใช้ 
1. วิทยาลยัในเครือไทย-เทค ควรด าเนินการปรับปรุง วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย โดยให้น า

มาตรฐานการอาชีวศึิกษาของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเป็นรูปแบบ
ในการด าเนินการ เพ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้ง เช่ือมโยง ต่อการประเมินผลการปฏิบติังานในอนาคต 

2. วิทยาลัยในเครือไทย-เทค ควรน าเอาการบริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์การ หรือ Total Quality 
Management (TQM) เขา้ไปในวงจร P-D-C-A (อา้งอิงจาก Deming, W. Edwards,1986) ใช้ในการขบัเคล่ือน 
กลยทุธ์ และแผนงานในทุกระดบัองคก์ร 

3. วิทยาลยัในเครือไทย-เทค ควรด าเนินการนิยามความหมายท่ีเป็น “อตัลกัษณ์” ขององค์กรทั้งหมด 
เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการบริหารจดัการ และขบัเคล่ือนองคก์ร 

ข้อเสนอแนะการท าการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ในวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาถึงปัจจยัการเกิดข้ึนของประเด็นกลยทุธ์ ท่ีมีความเหมาะสมต่อการบริหาร

จดัการองคก์ร เพ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งในการปฏิบติังานทัว่ทั้งองคก์ร 
2. การวิจยัควรเนน้การศึกษา ไปท่ีปัจจยัท่ีมีกระทบต่อการปฏิบติังานจริง ภายใตม้าตรฐานจากภาครัฐ 

เพ่ือใหท้ราบถึงวธีิการปฏิบติังานจริงวา่ ปัจจยัใดเม่ือน าไปปฏิบติัแลว้มีผลต่อลการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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เหตุผลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่นเขต 1 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ช้ันปีที ่1 

REASONS FOR ENROLLING AT PRIVATE VOCATIONAL SCHOOLS 
IN  KHONKAEN (AREA 1) OF FIRST-YEAR VOCATIONAL  

CERTIFICATE STUDENTS 
 

ประสิทธ์ิ แสงอรุณ 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีปทุม  

Email : prasit_saeng@hotmail.com 
ดร.สุภัทร พนัธ์พฒันกุล 

วทิยาลยับัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
Email : Spptng@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1)  เพ่ือวิเคราะห์เหตุผลในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อวิทยาลยัอาชีวศึกษา

เอกชนขอนแก่นเขต 1 ของนกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1  2) เพื่อน าผลการวิเคราะห์เหตุผลใน
การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น เขต 1 ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1  
เสนอแนะแนวทางต่อวทิยาลยัในการรับสมคัรนกัเรียนในปีต่อไป กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 304 คน ทั้งหมด 9 วทิยาลยั  
เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวจิยั พบวา่เหตุผลในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่นเขต 1 ของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1  เหตุผลทั้ง 5 ดา้น มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน
ขอนแก่นเขต 1 ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1  อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  โดยเหตุผลในการ
ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่นเขต 1 มากท่ีสุดอนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมการเรียน
ของผูเ้รียน  อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนการสอนของวทิยาลยั   อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่  ดา้นการสนบัสนุนของ  
อนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่  ดา้นการประชาสมัพนัธ์ของสถานศึกษา และอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ดา้นช่ือเสียงของวทิยาลยั  และ
เม่ือพิจารณาแยกเหตุผลรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  โดย 3 อนัดบัแรก ท่ีเป็นเหตุผล
ในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น   เขต 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1   ไดแ้ก่  1) เห็นแบบอยา่งของรุ่นพ่ีหรือคนรู้จกัท่ีประสบความส าเร็จ จากวิทยาลยัฯแห่งน้ี ท าให้
นกัเรียนเลือกเรียนท่ีวิทยาลยัฯ แห่งน้ี 2) นกัเรียนท่ีชอบการปฏิบติัมากกวา่การเรียนทฤษฎี ท าให้เลือกเรียนสาย
วิชาชีพ ท่ีวิทยาลยัฯ แห่งน้ี   3) นกัเรียนมองเห็นตลาดแรงงานและความกา้วหนา้ในอนาคต ท าให้เลือกเรียนสาย
วชิาชีพ ท่ีวทิยาลยัฯ แห่งน้ี  
 

ค าส าคญั : การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ, วทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น, ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
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ABSTRACT 
 The purposes of the present study were 1) to examine first-year vocational certificate students’ reasons 
for enrolling at private vocational schools in Khon Kaen (area 1) and 2) to employ the results concerning the 
reasons for enrolling at private vocational schools in Khon Kaen (area 1) at the first year of vocational certificate 
as guidance for the private vocational schools on student admission in the following years. The sample consisted 
of 304 students from 9 vocational schools. The research instrument was questionnaires, and the data was 
analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation. The findings revealed that all of the 5 reasons 
of the first-year vocational certificate students for enrolling at private vocational schools in KhonKaen (area 1) 
had an effect on decision to enroll private vocational schools in KhonKaen (area 1) at a high level 3.92. In 
specific, the students’ highest reason for enrolling at private vocational schools in KhonKaen (area 1) was 
Students’ learning behavior. The second highest was Schools’ education management. The third highest was 
Parents’ encouragement. The fourth highest was Schools’ public relation, and the least was Schools’ reputation, 
Considering the reasons separately, it was found that each of them showed a high level of influence on the 
decision. The top 3 reasons of the first-year students for enrolling at private vocational schools in KhonKaen 
(area 1) were as follows: 1) Graduates/former students from the school were successful. 2) Students prefer 
practical education to theoretical education. 3) Students acknowlede high demand for labor market and 
prosperity in future career growth. 
 

KEYWORDS : enrolling , private vocational schools in Khon Kaen , vocational certificate 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ตามนโยบายของรัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญัในการยกเคร่ืองอาชีวศึกษาเพื่อสร้างแรงงานท่ีมีคุณภาพให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานโดยเตรียมการพฒันาอาชีวศึกษาแบบครบวงจรใหเ้ป็นหน่ึงในส่ีเสา
หลกัท่ีผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจไทยยัง่ยนื และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการเพ่ิมปริมาณผูเ้รียน
สายอาชีพจากสัดส่วนผูเ้รียนสายสามญัต่อสายอาชีพจากปัจจุบนั 65:35 เป็น 60:40 ในปี 2558 เพื่อรองรับความ
ตอ้งการก าลงัคนในภาคเศรษฐกิจของประเทศและการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  
 โดยปัจจุบนั เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2559 ค  าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 8/2559  เร่ือง
การบริหารจดัการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน   เพื่อการปฏิรูปการศึกษาและการบริหาร
ราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบายอย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐาน ตลอดจนมีความคล่องตวัมาก และมีความคล่องตวัยิง่ข้ึน เป็นกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปใน
ด้านการศึกษา ซ่ึงเป็นผลให้มีการปรับระบบการบริหารสถานศึกษาของทั้งรัฐและเอกชนให้อยู่ในกฎเกณฑ์
เดียวกนั    

จากความส าคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยัในฐานะผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาใน
จงัหวดัขอนแก่น  จึงไดท้ าการศึกษาว่ามีเหตุผลใดบา้งท่ีมีผลในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อวิทยาลยัอาชีวศึกษา
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เอกชนขอนแก่นเขต 1 ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559   เพื่อน าผลการศึกษา
เสนอต่อผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไป  อนัน าไปสู่แนวทางในการก าหนดนโยบายการวางแผนการก าหนดกลยทุธ์
ในเชิงรุก การประชาสัมพนัธ์ท่ีถูกเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถบริหารทรัพยากรและการ
จดัการเรียนการสอนใหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  วางแผนพฒันาเพ่ือเพ่ิมจ านวนนกัเรียนในปีต่อ ๆ ไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์เหตุผลในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น   เขต 1 ของ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1  
 2. เพ่ือน าผลการวเิคราะห์เหตุผลในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น เขต 1 
ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 เสนอแนะแนวทางต่อวิทยาลยัในการรับสมคัรนกัเรียนในปี
ต่อไป 
 

3. ทฤษฎแีละกรอบแนวคิด 
 ส านักวิจยัและพฒันาการอาชีวศึกษา (2557)  ไดศึ้กษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อสายวิชาชีพของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาและอาชีวศึกษา  พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อสายวิชาชีพ เรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ของสถานศึกษา ดา้นการ
สนบัสนุนของผูป้กครอง การจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษาและพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน 

สุริยา  ฆอ้งเสนาะ (2558) ไดน้ าเสนอแนวทางการแกปั้ญหาการเรียนอาชีวศึกษาไวว้า่  (1) ภาครัฐควร
ส่งเสริมงบประมาณให้เพียงพอกบัความตอ้งการในการส่งเสริมการเรียนการสอนอาชีวะ นอกจากน้ีควรร่วมมือ
กบัสถานประกอบการในการช่วยเหลือสนับสนุนหรือส่งเสริมกนั เช่น การให้นักเรียนเขา้ไปฝึกงานกบัสถาน
ประกอบการท่ีใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูงท่ีมีราคาแพง ในขณะเดียวกนันกัเรียนก็ไดป้ระสบการณ์จริง  ไดค้่าตอบแทน  
สถานประกอบการไดแ้รงงานในการด าเนินงานอีก   (2) เพ่ิมการประชาสัมพนัธ์  เพ่ือปรับเปล่ียนทศันคติของคน
ไทยต่อนกัเรียนอาชีวะ วา่มีประโยชน์ต่อผูเ้รียนมากมาย เช่น มีรายไดร้ะหวา่งเรียน จบแลว้มีงานท า   (3) ควบคุม
ปริมาณมหาวทิยาลยัท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ในอนาคต  โดยหนัมาใหก้ารสนบัสนุนดูแลโรงเรียนอาชีวะใหมี้คุณภาพมาก
ข้ึน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานของไทยในปัจจุบนัและอนาคตต่อไป 

เตือนใจ อารีโรจนนุกูล (2557) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อสายอาชีพของนกัเรียน
ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ ทั้ง 5 ปัจจยั พบวา่ ปัจจยัดา้น
ตวัผูเ้รียนเป็น ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 แสดงให้เห็นว่าผูเ้รียน มีการตั้งเป้าหมายของตนเองใน
อนาคตไวอ้ยา่งอยา่งชดัเจนแลว้วา่ จะประกอบอาชีพอะไร จึงไดต้ดัสินใจเลือกตามอาชีพท่ีตนเองไดก้ าหนดไว ้ใน
อนาคตส่วนปัจจยัดา้นอ่ืนมีอิทธิพลเรียงลาดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและจุดเด่นของ
สถานศึกษา ปัจจยัดา้นผูป้กครอง ปัจจยัดา้นครูแนะแนว และ ปัจจยัดา้นเพ่ือนและรุ่นพ่ีตามล าดบั 
 วนัฉัตร ทิพยม์าศ (2556) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นอาคารสถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์ ดา้นกิจกรรมและ
ระเบียบขอ้บงัคบั ดา้นสวสัดิการ และดา้นผูเ้รียน  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
การน าเหตุผลเพื่อไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ผูว้ิจัยได้ก าหนดขอบเขตเน้ือหาท่ีศึกษาตาม

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดเป็นเหตุผลหลกั เหตุผลย่อย และศึกษาหาเหตุผลในการ
ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น เขต 1 ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 
1 ไดด้งัน้ี 

 
 
 

 
 

 
 
 
  
 

 

 
4. สมมติฐาน 
 เหตุผลดา้นพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน  ดา้นช่ือเสียงของวิทยาลยั  ดา้นการสนบัสนุนของผูป้กครอง  
ดา้นพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน  ดา้นการจดัการเรียนการสอนของวทิยาลยั         มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษา
ต่อวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น เขต 1  ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1  
 

5. วธีิด าเนินการวจัิย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

 นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน
ขอนแก่นเขต 1 จาก 9 วทิยาลยั  มีจ านวนประชากรทั้งหมด 1,432  เม่ือใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งตามวิธีการของเครจซ่ี
และมอร์แกน  จะไดจ้ านวน 304 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากรทั้งหมดของการศึกษา   
 5.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรต้น ไดแ้ก่  (1) การประชาสมัพนัธ์ของวทิยาลยั   (2) ช่ือเสียงของวทิยาลยั   
          (3) การสนบัสนุนของผูป้กครอง   (4) พฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน  
          (5) การจดัการเรียนการสอนของวทิยาลยั 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  เหตุผลในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่นเขต 1 
 

เหตุผลในการตดัสินใจ

เขา้ศึกษาต่อวทิยาลยั

อาชีวศึกษาเอกชน

ขอนแก่น เขต 1 

ของนกัเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

ชั้นปีท่ี 1 

 
 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของวิทยาลยั 

ดา้นช่ือเสียงของวทิยาลยั 

ดา้นการสนบัสนุนของผูป้กครอง  

ดา้นพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน     

ดา้นการจดัการเรียนการสอนของวทิยาลยั 
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5.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือส าหรับการศึกษาคน้ควา้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ แบบสอบถามเหตุผลใน
การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่นเขต 1 
ของนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปีท่ี 1  เหตุผลทั้ง 5 ดา้น จ านวน 30 ขอ้ 

5.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนักเรียน ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 1 ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา
เอกชนขอนแก่นเขต 1  จ านวน 304 คน  
 5.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดด้ าเนินการน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของค าถามท่ีไดรั้บ น าแบบสอบถามท่ีตรวจไดค้ะแนนแลว้ ไปวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยใชโ้ปรแกรม SPSS 
เพ่ือค านวณค่าสถิติต่างๆ หาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของค าตอบแต่ละดา้นและแต่ละขอ้  แลว้แปลผลตาม
เกณฑ ์ 
 

6. สรุปผลการวจัิย 
 การวิเคราะห์หาเหตุผลในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น    เขต 1  ของ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1  จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 304 คน  พบวา่เหตุผลทั้ง 5 ดา้น มีผลต่อ
การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น เขต 1 อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  มีค่าเฉล่ีย 3.92   
 
ตารางแสดงผล ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ เหตุผลในการตัดสินใจเขา้ศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ขอนแก่น เขต 1 ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1  ในภาพรวม 

เหตุผล x ̅ S.D. แปลผล อนัดบั 
1. ดา้นการประชาสมัพนัธ์ของวทิยาลยัฯ 3.91 0.62 มาก 4 
2. ดา้นช่ือเสียงของวทิยาลยัฯ 3.83 0.72 มาก 5 
3. ดา้นการสนบัสนุนของผูป้กครอง 3.92 0.68 มาก 3 
4. ดา้นพฤติกรรมของการเรียนของผูเ้รียน 3.99 0.74 มาก 1 
5. ดา้นการจดัการเรียนการสอนของวทิยาลยั 3.98 0.68 มาก 2 

เฉลีย่ 3.92 0.57 มาก  
 
จากตารางสามารถอธิบายรายละเอียดของเหตุผลแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
 6.1 ด้านการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย  เม่ือพิจารณาเหตุผลรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีเป็นเหตุผลในการ
ตดัสินใจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  1) เห็นแบบอย่างของรุ่นพ่ีหรือคนรู้จกัท่ีประสบความส าเร็จ มีค่าเฉล่ีย  
4.13   2) การเห็นรุ่นพ่ีสาขาวิชาชีพต่าง ๆ แสดงความสามารถออกบริการวิชาชีพตามชุมชน (ศูนยซ่์อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน) มีค่าเฉล่ีย 4.02  3) การประชาสัมพนัธ์ของวิทยาลยั มีค่าเฉล่ีย 3.96  และขอ้ท่ีเป็นเหตุผลในการตดัสินใจ
นอ้ยสุด ไดแ้ก่  การไดเ้ห็นจากส่ือโทรทศัน์หรือส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3.72  
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 6.2 ด้านช่ือเสียงของวิทยาลัย  เม่ือพิจารณาเหตุผลรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีเป็นเหตุผลในการตดัสินใจมาก
ท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  1) เคร่ืองแบบของวทิยาลยัมีความน่าสวมใส่  มีค่าเฉล่ีย  3.98   2) การมีช่ือเสียงของศิษย์
เก่าหรือรุ่นพ่ี ดึงดูดใจ  มีค่าเฉล่ีย 3.96  3) ช่ือเสียงของวทิยาลยัเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับของคนในจงัหวดัขอนแก่น มี
ค่าเฉล่ีย 3.87  และขอ้ท่ีเป็นเหตุผลในการตดัสินใจนอ้ยสุด ไดแ้ก่  ช่ือเสียงของครูอาจารย ์มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3.65  
 6.3 ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง  เม่ือพิจารณาเหตุผลรายขอ้ พบว่า ข้อท่ีเป็นเหตุผลในการ
ตดัสินใจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  1) ผูป้กครองมีความสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนในนกัเรียน ในขณะท่ีศึกษาอยู่
ในวทิยาลยัแห่งน้ีไดจ้นจบ มีค่าเฉล่ีย 4.06  2) ผูป้กครองสนบัสนุนใหน้กัเรียน เรียนต่อในสายวชิาชีพ มีค่าเฉล่ีย 4.05   
3) นักเรียนไดสื้บทอดอาชีพต่อจากผูป้กครอง เม่ือส าเร็จการศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.96   และขอ้ท่ีเป็นเหตุผลในการ
ตดัสินใจนอ้ยสุด ไดแ้ก่  ระหวา่งการเรียน นกัเรียนสามารถมีรายไดร้ะหวา่งเรียน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3.76 
 6.4 เหตุผลด้านพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน  เม่ือพิจารณาเหตุผลรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีเป็นเหตุผลใน
การตดัสินใจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  1) นกัเรียนท่ีชอบการปฏิบติัมากกวา่การเรียนทฤษฎี มีค่าเฉล่ีย 4.12   2) 
นกัเรียนมองเห็นตลาดแรงงานและความกา้วหนา้ในอนาคต มีค่าเฉล่ีย 4.11  3) นกัเรียนมีผลการเรียนระดบัอ่อนถึง
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.90  และขอ้ท่ีเป็นเหตุผลในการตดัสินใจนอ้ยสุด ไดแ้ก่  นกัเรียนท่ีไม่ชอบเรียนวิชาสามญั 
ท าใหเ้ลือกเรียนสายวชิาชีพ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3.89  
 6.5 ด้านการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลยัฯ  เม่ือพิจารณาเหตุผลรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีเป็นเหตุผลใน
การตดัสินใจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่   1) วิทยาลยัมีหลกัสูตรรองรับในระดบัสูง นกัเรียนมีโอกาสศึกษาต่อ
ไดใ้นระดบั ปวส. และปริญญาตรี ต่อในอนาคต  มีค่าเฉล่ีย 4.09  2) วิทยาลยั มีทางเลือกให้ผูเ้รียนสามารถเลือก
เรียนในหลกัสูตรทวิภาคี (เรียนและท างานพร้อมกนั) มีค่าเฉล่ีย 4.06  3) วิทยาลยัมีสถานประกอบการรองรับ (จบ
แลว้มีงานท า) เม่ือนักเรียนส าเร็จการศึกษา มีค่าเฉล่ีย 4.01 และขอ้ท่ีเป็นเหตุผลในการตดัสินใจน้อยสุด ไดแ้ก่ 
วทิยาลยัมีการสนบัสนุนและจดัสรรทุนการศึกษาใหก้บันกัเรียนท่ีเรียนดี ความประพฤติดี ความสามารถพิเศษและ
ยากจน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3.90 
 

7. อภิปรายผลการวจัิย 
 การศึกษาวิจยั เร่ือง เหตุผลในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น เขต 1  
ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1  จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 304 คน รวม 9 วทิยาลยั  ผูว้จิยัพบวา่ 
เหตุผลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น เขต 1  อนัดับท่ี 1 ได้แก่ ด้าน
พฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน  มีค่าเฉล่ีย 3.99  อยูใ่นระดบัมาก  เพราะนกัเรียนชอบการปฏิบติัมากกวา่การเรียน
ทฤษฎี และมองเห็นโอกาสเม่ือจบการศึกษาแลว้จะไดง้านท า ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ เตือนใจ อารีโรจนนุกูล (2557)  ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียน
ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ  พบวา่ ปัจจยัดา้นตวัผูเ้รียน 
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียน มีการตั้งเป้าหมายของตนเองในอนาคตไวอ้ยา่ง
อยา่งชดัเจนแลว้วา่ จะประกอบอาชีพอะไร  จึงไดต้ดัสินใจเลือกตามอาชีพท่ีตนเองไดก้ าหนดไว ้ และเม่ือพิจารณา
แยกเหตุผลรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก  โดย 3 อนัดับแรก ท่ีเป็นเหตุผลในการ
ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่นเขต 1 ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 
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1   ไดแ้ก่  1) เห็นแบบอยา่งของรุ่นพ่ีหรือคนรู้จกัท่ีประสบความส าเร็จ   2) นกัเรียนท่ีชอบการปฏิบติัมากกวา่การ
เรียนทฤษฎี ท าใหเ้ลือกเรียนสายวชิาชีพ   3) นกัเรียนมองเห็นตลาดแรงงานและความกา้วหนา้ในอนาคต  
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง เหตุผลในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น เขต 1  
ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 
 8.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช ้
  (1) ด้านการประชาสัมพนัธ์ของวิทยาลยั  วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น เขต 1 จะตอ้งมี
รูปแบบการประชาสัมพนัธ์ผ่านทางส่ือต่างๆ หลายช่องทาง เช่น ส่ือโทรทศัน์ วิทยุชุมชน หนังสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
ป้ายโฆษณา  facebook  Line  และการมีส่วนร่วมท ากิจกรรมร่วมกบัชุมชน  
  (2) ด้านช่ือเสียงของวิทยาลัย   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น เขต 1 ควรส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหค้รูมีการพฒันาศกัยภาพความรู้ความสามารถ เช่น การส่งครูเขา้อบรมเทคนิคและวิธีการจดัการเรียน
การสอน  การสร้างส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอน  สนบัสนุนให้ครูไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  ตลอดจน
การน าผลงานครูเขา้ร่วมการประกวดแข่งขนัในระดบัจงัหวดั ภูมิภาค ประเทศและนานาชาติ   
  (3) ดา้นการสนับสนุนของผูป้กครอง  วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น เขต 1 ควรหาวิธีการ
สร้างอาชีพ สร้างรายได ้ ให้กบันักเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ เช่น  ให้นักเรียนน าสินคา้  ผลผลิตทางการเกษตรมา
จ าหน่ายภายในวิทยาลยัได ้ จดัหางานให้กบันกัเรียนไดท้ าในช่วงวนัหยดุเสาร์อาทิตย ์หรือ ในช่วงปิดภาคเรียน  
รวมทั้งการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรทวภิาคี  เพ่ือใหน้กัเรียนมีรายไดร้ะหวา่งเรียน  
  (4)  ดา้นพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน  วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น เขต 1 ควรจดัการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย น่าสนใจ ท าให้นกัเรียนเกิดความสุขและสนุกกบัการเรียนวิชาสามญั  เนน้การปฏิบติั
แข่งขนัของนักเรียน กิจกรรมกลุ่ม  สร้างสถานการณ์จ าลองให้สอดคลอ้งกบัรายวิชานั้น ๆ เพราะวิชาสามญัใน
ระดบัอาชีวศึกษา ยงัถือวา่ส าคญัไม่เป็นรองวชิาชีพของแต่ละสาขา  
  (5)  ดา้นการจดัการเรียนการสอนของวิทยาลยั  วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น เขต 1  ควร
จัดหาและสนับสนุนทุนการศึกษา  ให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของนักเรียน การน ารายได้ของวิทยาลยัมา
จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เพ่ือเป็นปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนได้เรียนอย่างเต็ม
ศกัยภาพ 
 8.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
  (1) การให้นกัเรียนท าแบบสอบถาม ควรแจกแบบสอบถามให้กบันกัเรียนในช่วงของการเปิดภาค
เรียน (พฤษภาคม – มิถุนายน) เพราะกระบวนการทางความคิดและการตดัสินใจในการใหข้อ้มูลจะตรงกบัความ
เป็นจริงท่ีสุด  
  (2) ควรท าการศึกษาเหตุผลในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อเปรียบเทียบระหว่างวิทยาลยัอาชีวศึกษา
เอกชนและวิทยาลยัอาชีวศึกษารัฐบาล เพ่ือน าผลการวิจยัมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดดอ้ยของวิทยาลยั พฒันาการ
บริหารจดัการภายในวทิยาลยัใหไ้ดม้าตรฐานและคุณภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการจดักิจกรรมนอกหลกัสูตรของ

วิทยาลยัเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัศึกษาของวิทยาลยัเทคโนโลยี
ไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 จ านวน 500 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมี
ต่อการจดักิจกรรมนอกหลกัสูตรของวิทยาลยัเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ความพึงพอใจระดบัมากทั้ง 4 ดา้น เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น
การให้บริการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นรูปแบบของการจดักิจกรรม ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บในการจดักิจกรรม 
และดา้นสถานท่ีในการจดักิจกรรม 
 
ค าส าคญั : ระดบัความพึงพอใจ กิจกรรมนอกหลกัสูตร วทิยาลยัเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกิจขอนแก่น 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to identify students’satisfaction towards extra-curricular activities of Thai 

Business Administration Technological College Khonkaen.The population of this research was students who 
studied at Thai Business Administration Technological College Khonkaen for academic year of, 2015 total 500 
people. The questionnaire is the commonly used instrument for collecting data which statistics used were 
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percentage , mean and standard deviation. The research found that the level of students' satisfaction 
students’satisfaction towards extra-curricular activities of Thai Business Administration Technological College 
Khonkaen were overall.When considering each satisfaction found that the total 4 satisfactions were overall, 
arranged from max to mean such as the participant services, activities theme, activities advantage and place 

 
KEYWORDS :  The satisfaction, extra-curricular activities, Thai Business Administration Technological  
  College Khonkaen. 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดพ้ฒันาหลกัสูตรให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

บุคคล ความตอ้งการของสังคม และความตอ้งการของประเทศชาตินัน่คือบุคคลสามารถประกอบอาชีพไดแ้ละ
ด ารงชีวติอยูใ่นสงัคมอยา่งเป็นสุข โดยมุ่งเนน้ความตอ้งการ และมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ ความตอ้งการก าลงัคน
ของสถานประกอบการ ทิศทางในการพฒันาประเทศและพฒันาศกัยภาพของบุคคล พฒันาหลกัสูตรใหเ้อ้ือต่อการ
เรียนรู้ถ่ายโอนและเช่ือมโยงความรู้จากภายนอก สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างผูป้ระกอบการ องค์กรอาชีพ 
และกลุ่มวชิาชีพในพ้ืนท่ีกบัสถาบนัการอาชีวศึกษา เพ่ือใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้แบบทวิภาคีและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เฉพาะสาขาท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทย เพ่ือเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาสากล โดยสนบัสนุนใหเ้ปิดสอนและฝึกอบรม
สาขาท่ีขาดแคลนเพื่อพฒันาสังคมไทยใหเ้ขม้แขง็และมีดุลยภาพ 3 ดา้น คือ เป็นสังคมแห่งคุณภาพสังคมแห่งภูมิ
ปัญญา และเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2554) 

การบริหารสถานศึกษา เป็นภารกิจหลกัของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งก าหนดแบบแผนวิธีการและขั้นตอนต่างๆ 
ในการปฏิบัติงานไวอ้ย่างเป็นระบบ เพราะถ้าระบบบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืนๆ ของ
หน่วยงาน นักบริหารท่ีดีตอ้งรู้จกัเลือกวิธีการบริหารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือท่ีจะให้งานนั้นบรรลุ
จุดหมายท่ีวางไว ้การบริหารงานนั้น จะตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะวา่การด าเนินงานต่างๆ มิใช่เพียง
กิจกรรมท่ีผูบ้ริหารจะกระท าเพียงล าพงัคนเดียว แต่ยงัมีผูร่้วมงานอีกหลายคนท่ีมีส่วนท าให้งานนั้นประสบ
ความส าเร็จ การบริหารการศึกษาคือการด าเนินงานของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา โดยมีการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ และมีการสัง่การ ควบคุม และจดัการ เพ่ือใชท้รัพยากรทางการศึกษาท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมี
จุดมุ่งหมายคือผลผลิตหรือผูเ้รียนตอ้งมีคุณภาพสูงสุดและบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้สมัมา รธนิธย ์(2553:93) 
การบริหารเป็นศิลปะในการท าใหส่ิ้งตา่ง ๆ  ไดรั้บการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ หมายความวา่ผูบ้ริหารไม่ใช่ผูป้ฏิบติั 
แต่ใชศิ้ลปะท าใหผู้ป้ฏิบติังานท างานจนเป็นผลส าเร็จตรงตามจุดหมายขององคก์ารหรือตรงตามจุดหมายท่ีผูบ้ริหาร
ตดัสินใจเลือกแลว้ จอมพงศ ์มงคลวนิช (2554:8) 

วิทยาลยัเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่นในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมี
นโยบายก าหนดให้การจัดกิจกรรมพฒันานักเรียนนักศึกษาเป็นไปในลกัษณะการส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้
นกัเรียนนกัศึกษาไดพ้ฒันาศกัยภาพบุคลิกภาพทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาจดัโครงการ
และกิจกรรมท่ีพฒันานกัศึกษาในดา้นต่างๆใหเ้ป็นนกัเรียนนกัศึกษาท่ีสมบูรณ์พร้อม เพ่ือพฒันาทกัษะการท างาน 
การด าเนินชีวติในสงัคมและความตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและประเทศชาติ 
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จึงมีหนา้ท่ีบทบาทในการคิดคน้ และสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้และกิจกรรมใหม่ๆ ให้แก่นกัเรียนนกัศึกษาโดยเป็น
สถานศึกษาท่ีผลิตก าลงัคนและทรัพยากรทางปัญญาท่ีมีความจ าเป็นและส าคญัอย่างยิ่งมุ่งพฒันาความเจริญงอก
งามทางสติปัญญาและทกัษะใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางดา้นปัญญา การศึกษาในระดบัน้ีมีความจ าเป็นตอ้งค านึงถึง
ประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตผลดว้ย ในการจดักิจกรรมนอกหลกัสูตรในระดบัอาชีวะศึกษา ข้ึนอยูก่บัปัจจยั
ต่าง ๆ หลายประการกล่าวคือ 1) ความมุ่งหมาย 2) ปรัชญา  3) หลกัสูตร 4) กระบวนการเรียนการสอน 5) การน า
เทคโนโลยทีางการศึกษา และ 6) การวดัและประเมินผล  การจดัการศึกษาจ าเป็นตอ้งจดัใหค้รบทั้ง 3 มิติ อนัไดแ้ก่ 
งานทางดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน งานทางดา้นวชิาการ และงานทางดา้นเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเป็นระบบ 

งานกิจกรรมนกัศึกษาเป็นหน่วยงานหน่ึงในสถานศึกษาดา้นอาชีวศึกษามีบทบาทส าคญัในการส่งเสริม
และพฒันานกัเรียนนกัศึกษาเพื่อใหมี้ความพร้อมในการประกอบอาชีพไดต้ามความคาดหวงัของสังคม เพราะเป็น
การจดับริการและเป็นกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจดัให้นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน อนัจะส่งผลให้
ผูเ้รียนมีความเจริญงอกงามในดา้นสติปัญญา อารมณ์สงัคมร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการพฒันาใหเ้ป็นบุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถ มีความประพฤติท่ีดีงามมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรครู้์จกัน าเอาความรู้ไปประยุกต์ใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์และสามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข การบริหารงานกิจกรรมในสถานศึกษาเก่ียวขอ้งกบั
บุคคลหลายฝ่ายทั้งผูบ้ริหาร อาจารยน์ักศึกษา ตลอดจนผูป้กครอง ซ่ึงจากการจดักิจกรรมต่างๆในสถานศึกษา
อาชีวะท่ีผ่านมา และจากงานวิจยัท่ีผา่นมาพบวา่ยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร มานิต ป่าชดั (2554) เช่น ขาด
แคลนบุคลากรในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารไม่เห็นความส าคญั ขาดงบประมาณ บางกิจกรรมมีนกัเรียน นกัศึกษา
เขา้ร่วมกิจกรรมน้อยมาก เป็นตน้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษา ครูผูบ้ริหาร นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผูท่ี้
เก่ียวขอ้งยงัไม่ไดต้ระหนกถึงความส าคญัของการท ากิจกรรมระหวา่งอยูใ่นสถานศึกษา 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการจดักิจกรรมนอกหลกัสูตรของวทิยาลยั
เทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น เพ่ือให้ผูบ้ริหาร บุคลากร ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมน า
ผลการวิจยัไปปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาการจดักิจกรรมนอกหลกัสูตรของวิทยาลยัเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
ขอนแก่น 

 

2. แนวคิดและทฤษฎี 
 Maslow.(1954) ได้เขียนทฤษฎี (Motivator Theory) หรือท่ีเรียกว่า ทฤษฎีทั่วไปเก่ียวกับการจูงใจ 
(Maslow,s General Theory of Human Motivation) เป็นทฤษฎีท่ีมาสโลวก์ล่าวถึงส่ิงจูงใจจากความตอ้งการของ
มนุษยแ์ละไดว้างกระบวนการทางความตอ้งการของมนุษยไ์วว้่า มนุษยมี์ความตอ้งการอยู่เสมอไม่มีท่ีส้ินสุด 
ขณะท่ีความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแล้ว ความตอ้งการอยา่งอ่ืนจะเขา้มาแทนท่ีความตอ้งการท่ีไดรั้บการ
ตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจอยู ่และความตอ้งการของมนุษยมี์ล าดบัขั้นจากต ่าไปหาสูง (Hierarchy of Needs) 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological  Needs) ความตอ้งการทางดา้นร่างกายเป็นความตอ้งการ
เบ้ืองตน้เพ่ือความอยูร่อด เช่น ความตอ้งการในเร่ืองอาหาร น ้ า ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการ
พกัผอ่น และความตอ้งการทางเพศ ฯลฯ ความตอ้งการทางดา้นร่างกายและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเม่ือ
ความตอ้งการทางดา้นร่ายกายยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองเลย 
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 2. ความตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คง (security of Safety Needs) ถา้หากความตอ้งการทางดา้น
ร่างกายไดรั้บการตอบสนองตามสมควรแลว้ มนุษยก็์จะมีความตอ้งการในขั้นต่อไปท่ีสูงข้ึน คือ ความตอ้งการ
ทางด้านความปลอดภยัหรือความมัน่คงต่างๆ ความตอ้งการทางด้านความปลอดภยัจะเป็นเร่ืองเก่ียวกับการ
ป้องกนั เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกาย ความสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจส่วนความ
มัน่คงนั้น หมายถึง ความตอ้งการความมัน่คงในการด ารงชีพ เช่น ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน สถานะทางสังคม 
เป็นตน้ 
 3. ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลงัจากท่ีคนไดรั้บการสนองใน
สองขั้นดังกล่าวแลว้ ก็จะมีความตอ้งการท่ีสูงข้ึน คือ ความตอ้งการทางสังคมจะเร่ิมเป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคญัต่อ
พฤติกรรมของคน ความตอ้งการทางดา้นน้ีจะเป็นความตอ้งการเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัและการไดรั้บการยอมรับ
จากบุคคลอ่ืนและมีความรู้สึกวา่ตนเองนัน่เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มทางสงัคมอยูเ่สมอ 
 4. ความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความตอ้งการขั้นต่อมาจะเป็นความ
ตอ้งการท่ีประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ ดงัน้ี คือ ความมัน่ใจในตวัเอง ในเร่ืองความสามารถ ความรู้และความส าคญัในตวั
ของตวัเอง รวมตลอดทั้งความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน หรืออยากท่ีจะใหบุ้คคลอ่ืนยก
ยอ่งสรรเสริญในความรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน การด ารงต าแหน่งท่ีส าคญัในองคก์ร 
 5. ความต้องการท่ีจะได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization or Self-realization) ล าดับความ
ตอ้งการท่ีสูงสุดของมนุษยก็์คือ ความตอ้งการท่ีอยากจะส าเร็จในชีวิตตามความนึกคิดหรือความคาดหวงั ทะเยอะ
ทะยานใฝ่ฝันท่ีอยากไดรั้บผลส าเร็จในส่ิงอนัสูงส่งในทศันะของตน 
 อาทิตย ์ ยงัคง (2558)ได้สรุปว่า ความพึงพอใจเป็นเร่ืองเก่ียวกับความรู้สึก ความชอบ ความพอใจท่ี
เกิดข้ึนภายในจิตใจ จาการไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล  
 ขวญัชนก  อารีเอ้ือ (2558)ไดส้รุปวา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี ท่ีชอบ หรือเป็นท่ีประทบัใจ 
โดยเป็นไปในทางบวก มีความสุขสบายเม่ือไดรั้บการตอบสนองท่ีสอดคลองกบัความตอ้งการของบุคคลนั้น ๆ 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ผูว้ิจัยได้ออกแบบกรอบแนวคิดให้มีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
ดงัต่อไปน้ี  
 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สาขาท่ีเรียน 
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมนอกหลกัสูตรของวิทยาลยั
เทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่นประกอบดว้ย ดา้นการให้บริการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นสถานท่ีในการ
จดักิจกรรม ดา้นความเหมาะสมของเวลาในการจดักิจกรรมและ ดา้นรูปแบบของการจดักิจกรรม 
 

4. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดักิจกรรมนอกหลกัสูตรของวทิยาลยัเทคโนโลยี

ไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น 
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5. วธีิด าเนินการวจัิย 
5.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) โดยวิธีเก็บขอ้มูล 

ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษาของวิทยาลยัเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
500 คน 

5.2 ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ศึกษาระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรของวิทยาลัย
เทคโนโลยไีทยบริหารธุรกิจขอนแก่น 

5.3 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั จ านวน 4 เดือน(มีนาคม 2559 – มิถุนายน 2559)  
5.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนอกหลกัสูตรของ

วทิยาลยัเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกิจขอนแก่น ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบความพึงพอใจในการจดักิจกรรมนอกหลกัสูตรของวิทยาลยั

เทคโนโลยไีทยบริหารธุรกิจขอนแก่น  
ตอนที่ 2 แบบส ารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย

บริหารธุรกิจขอนแก่นแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ 1).ดา้นการใหบ้ริการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 2).ดา้นสถานท่ีในการ
จดักิจกรรม 3).ดา้นความเหมาะสมของเวลาในการจดักิจกรรมและ 4).ดา้นรูปแบบของการจดักิจกรรม 

ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพื่อแสดงความคิดเห็น ประกอบดว้ยค าถามปลายเปิด 
ลกัษณะแบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบั ของ ลิเคอร์ท(Likert Scale) ซ่ึง

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดงัน้ี 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 4 หมายถึง มีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 1 หมายถึง มี
ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด  

การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอนด าเนินงานดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา วารสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ เพ่ือก าหนดเป็นนิยามของความ

พึงพอใจในการจดักิจกรรมนอกหลกัสูตรของวทิยาลยัเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกิจขอนแก่น 
 2. ศึกษานิยามศพัทเ์ฉพาะตวัแปรท่ีวจิยัทุกตวั 
 3. สร้างค าถามของความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนอกหลกัสูตรของวิทยาลยัเทคโนโลยีไทย

บริหารธุรกิจขอนแก่น 
 4. น าแบบสอบถามใหผู้ท้รงคุณวฒิุจ านวน 3 ท่าน ตรวจขอ้ค าถามและตรวจสอบถามความเท่ียงตรง

ของแบบสอบถาม วา่สอดคลอ้งกบัค านิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 5. น าแบบสอบถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแลว้ หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง Index of Congruence (IOC) 
 6. น าเคร่ืองมือท่ีผ่านการหาค่าความเท่ียงตรง(IOC) เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าและ

ปรับปรุงแกไ้ขจดัท าเคร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์ 
5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1)น าหนังสือขออนุญาตจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีปทุมขอนแก่นเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุนการวิจยั (2)ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยแจกแบบสอบถามใหก้บั
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นกัศึกษาของวิทยาลยัเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกิจขอนแก่นจ านวน 280 ฉบบั และเก็บคืนดว้ยตนเองจ านวน 250 
ฉบบั(3)ตรวจสอบความเรียบร้อย สมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อเตรียมน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ผูว้ิจัยด าเนินการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 1).ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี 

และค่าร้อยละ 2).แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจโดยหาค่าเฉล่ีย (µ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () การ
แปลความหมายค่าเฉล่ีย ระดบัความพึงพอใจ ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจซ่ึงมีอยู่ 4 ดา้นดงัน้ีดา้นการ
ให้บริการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดา้นสถานท่ีในการจดักิจกรรมดา้นความเหมาะสมของเวลาในการจดักิจกรรม
และดา้นรูปแบบของการจดักิจกรรม 

 

6. สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “ศึกษาระดับความความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนอกหลกัสูตรของวิทยาลยั

เทคโนโลยไีทยบริหารธุรกิจขอนแก่น”ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
6.1สรุปผลขอ้มูลระดบัความความพึงพอใจในการจดักิจกรรมนอกหลกัสูตรของวทิยาลยัเทคโนโลยีไทย

บริหารธุรกิจขอนแก่นพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 201 คน (ร้อยละ 80.34) รองลงมาเป็นเพศ
ชาย จ านวน 49 คน (ร้อยละ 19.6) โดยมีอายุ 18 ปี จ านวน 59 คน (ร้อยละ 23.6) รองลงมามีอายุ 16 ปีจ านวน 50 
คน (ร้อยละ 20.0) อาย ุ19 ปีจ านวน 45 คน (ร้อยละ 18.0) อาย ุ17 ปีจ านวน 43 คน (ร้อยละ 17.2) อาย ุ20 ปีจ านวน 
39 คน (ร้อยละ 15.6) อายุ 21 ปีจ านวน 13 คน (ร้อยละ 5.2) และอายุ 22 ปีจ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.4) ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ คือ ปวช 3 จ านวน 57 คน (ร้อยละ 22.8) รองลงมา คือ ปวช.2 จ านวน 52 คน (ร้อยละ 20.8) 
ปวช.1 จ านวน 50 คน (ร้อยละ 20.0) ปวส.2 จ านวน 46 คน (ร้อยละ 18.4) และ ปวส.1 จ านวน 45 คน (ร้อยละ 
18.0)สาขาท่ีเรียน ส่วนใหญ่ คือ สาขา คอมพิวเตอร์ จ านวน 150 คน (ร้อยละ 60.0)รองลงมา คือ การบญัชี จ านวน 
100 คน (ร้อยละ 40)ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และสาขาท่ีเรียน 

ข้อมูลทัว่ไป 
จ านวน (คน) 

(N= 250) 
ร้อยละ 

1. เพศ 
     1.1 ชาย 
     1.2 หญิง 

 
49 

201 

 
19.6 
80.4 

รวม 250 100.00 

2. อายุ 
     2.1  อาย ุ16 ปี 
     2.2  อาย ุ17 ปี 
     2.3  อาย ุ18 ปี 
     2.4  อาย ุ19 ปี 

 
50 
43 
59 
45 

 
20.0 
17.2 
23.6 
18.0 
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     2.5  อาย ุ20 ปี 
     2.6  อาย ุ21 ปี 
     2.7  อาย ุ22 ปี 

39 
13 
1 

15.6 
5.2 
0.4 

รวม 250 100.00 

3. ระดบัการศึกษา 
     3.1  ปวช.1 
     3.2  ปวช.2 
     3.3  ปวช.3 
     3.4   ปวส. 1 
     3.5   ปวส. 2 

 
50 
52 
57 
45 
46 

 
20.0 
20.8 
22.8 
18.0 
18.4 

รวม 250 100.00 

4. สาขา 
     4.1  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     4.2การบญัชี 

 
150 
100 

 
60.0 
40.0 

รวม 250 100.00 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการจดักิจกรรมนอกหลกัสูตรของวิทยาลยัเทคโนโลยี
ไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น โดยรวมและรายดา้น 

ความพงึพอใจของผู้เรียน 
N = 250  

µ  ระดบั ล าดบั 

1. ดา้นการใหบ้ริการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 4.14 .91 มาก 1 
2. ดา้นสถานท่ีในการจดักิจกรรม 4.05 .92 มาก 4 
3. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บในการจดักิจกรรม 4.07 .90 มาก 3 
4. ดา้นรูปแบบของการจดักิจกรรม 4.08 .93 มาก 2 

รวม 4.08 .91 มาก  

 
 โดยสรุปจากการวิเคราะห์เป็นรายดา้นความพึงพอใจในการจดักิจกรรมนอกหลกัสูตรของวิทยาลยั

เทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (µ = 4.08,  = .91 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า อยู่ในระดบั มาก ทั้ง 4 ดา้น เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย ไดแ้ก่  ดา้นการให้บริการของผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม (µ = 4.14)ดา้นรูปแบบของการจดักิจกรรม(µ = 4.08) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บในการจดักิจกรรม (µ = 

4.07)และดา้นสถานท่ีในการจดักิจกรรม (µ = 4.05)ตามตารางท่ี 2 
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7. อภิปรายผล  
การศึกษาระดับความความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย

บริหารธุรกิจขอนแก่น ผูว้จิยัมีขอ้คน้พบและประเด็นท่ีน่าสนใจ น ามาอภิปรายดงัน้ี  
ระดบัความความพึงพอใจในการจดักิจกรรมนอกหลกัสูตรของวิทยาลยัเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

ขอนแก่นโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีเน่ืองจากครูของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
ขอนแก่น มีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูโดยเฉพาะมาตรฐานในการปฏิบติังานท าให้ครูมีความมุ่งมัน่ใน
การปฏิบติังาน และในปัจจุบนัวิทยาลยัเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น ไดมี้แผนการพฒันาการจดัการใน
ทุกดา้น เร่ิมตั้งแต่การก าหนดวสิยัทศัน์ใหม่ มีการปรับแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา และ
ด าเนินการตามแผน มีการจดักิจกรรมทั้งในและนอกหลกัสูตร และไดป้ระเมินกิจกรรมจากคณะกรรมในเครือ 
ไทย-เทค ในการด าเนินการด้านต่างๆ ท าให้นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนอก
หลักสูตรของวิทยาลยัเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น ซ่ึงสอดคลอ้งกับส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายหน่ึงของรัฐบาล คือ ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project-Base Learning) เรียนรู้จากกิจกรรมการปฏิบติัจริง จากประสบการณ์ตรง ใชค้  าถามเพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้รียน
คิดวิเคราะห์และสืบคน้ขอ้มูล นักเรียนมีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงไดมี้การจดั
กิจกรรมโดยใหน้กัเรียนทุกคนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ครูจะเปล่ียนบทบาทจากผูส้อนมาเป็นผูอ้  านวยความสะดวกเป็นท่ี
ปรึกษา ช้ีแนะช่วยเหลือนกัเรียนให้ประสบผลส าเร็จ และนกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้เป็นทีมหรือจากกลุ่ม
เพ่ือนมากข้ึน ซ่ึงการเรียนรู้ลกัษณะน้ีท า ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข ภายใตแ้นวคิด ดงัน้ี 1. กิจกรรมเป็น
ทางเลือก สนองตอบความสนใจความถนัดของผูเ้รียนอย่างหลากหลาย 2. เรียนรู้หลกัการ สร้างความรู้ผ่าน
กระบวนการและกิจกรรม (Process and Content) 3. ลงมือปฏิบติัและสร้างความรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น อิสระ 
และปลอดภยั 4. ปรับบทบาทครูจากการเป็นผูส้อนเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาช้ีแนะ (Coach & Mentor) 5. ครูผูส้อนควร
ใช้วิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย และเป็นการประเมินตามสภาพจริง วิเคราะห์คุณภาพและพฒันาการของ
นกัเรียน มากกวา่การประเมินนกัเรียนจากการสอบเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั พรทิพย ์ ทองไพบูลย ์(2555) 
วจิยัเร่ือง แนวทางการบริหารงานกิจกรรมนกัเรียนเพ่ือส่งเสริมจริยธรรม โดยการมีส่วนร่วมของ บา้น วดั โรงเรียน 
ในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา พบวา่ แนวทางในการปฏิบติัมีความตรงกบัความตอ้งการ ตรง
ตามเน้ือหา โครงสร้างและหลกัวชิา มีความเหมาะสมและความเป็นไปได ้โดยมีกระบวนการในการบริหารงาน 4 
ขั้นตอน ของ 5 กิจกรรมนกัเรียน และมีรายการท่ีตอ้งปฏิบติัรวม 83 รายการ ดงัน้ี 1) กิจกรรมปฐมนิเทศนกัเรียน 2) 
กิจกรรมค่ายธรรมะ 3) กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม 4) กิจกรรมลูกเสือ- เนตนารี 5) 
กิจกรรมกีฬาสี 

 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
  1. ดา้นการใหบ้ริการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น ควรมีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมให้กับผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งโดยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น บอร์ดประกาศทางวิทยาลยั ทางเวบ็ไซตข์องวิทยาลยั และทางเฟสบุ๊คของ
วทิยาลยั เพ่ือใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดท้ราบก าหนดการในการด าเนินกิจกรรมของวทิยาลยั 
 2. ดา้นสถานท่ีในการจดักิจกรรม 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมต่อการจดักิจกรรมเช่น คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน และเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ให้
พร้อมต่อการใช้งานสะดวกต่อการใช้งานและต้องมีความปลอดภัยสูง เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตาม
วตัถปุระสงคท่ี์ตั้งไวใ้หใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

3. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บในการจดักิจกรรม 
วทิยาลยัเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกิจขอนแก่น ควรวเิคราะห์แต่ละกิจกรรมวา่นกัศึกษาไดรั้บความรู้ 

เกิดความเขา้ใจและสามารถถ่ายทอดความรู้ท่ีไดรั้บจาการเขา้ร่วมกิจกรรม เพ่ือให้นกัศึกษาไดน้ าความรู้จาการจดั
กิจกรรมไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. ดา้นรูปแบบของการจดักิจกรรม 
วทิยาลยัเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกิจขอนแก่น ควรศึกษาล าดบัขั้นตอน ก าหนดการขั้นตอนในการ

จดักิจกรรมให้ชดัเจนและตอ้งฝึกซอ้มล าดบัขั้นตอนแต่ละขั้นตอนใหมี้ความช านาญ เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้
ปฏิบติัตามขั้นตอนการจดักิจกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรของวิทยาลัย

เทคโนโลยไีทยบริหารธุรกิจขอนแก่น 
2. ควรมีการวิจยัความพึงพอใจของนักเรียนและผูป้กครองในการบริหารงานวิทยาลยัเทคโนโลยี

ไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูของ

ครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติ งานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานีจ าแนกตามวฒิุการศึกษาและประสบการณ์
การท างาน  ใชว้ธีิการวจิยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาไดแ้ก่ครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาใน เครือสังฆมณฑลอุดรธานี  จ านวน 675 คน ค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชสู้ตร Krejcie and Morgan ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.93  ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  242  คน  
สถิติท่ีใช้ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test 
(Independent Samples) และความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลการศึกษาการปฏิบติังามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูของครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา
ในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี มีค่าเฉล่ียโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการปฏิบติังาน
ตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี จ าแนกตามวฒิุการศึกษา
โดยรวมไม่แตกต่างกัน   เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าการแสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา  มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05   ผลการเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพ
ครูของครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี  จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยรวมไม่
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆโดยค านึงผลท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียน และการ
รายงานผลพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั  0.05 
 
ค าส าคญั :  การปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู 

mailto:Spptng@hotmail.com
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ABSTRACT 
The objective of this  research was to study , 1)  the performance of the teachers of the school 

Redeemer. Education in the Diocese of Udon Thani 2) to compare  the performance of the teachers of the 
school Redeemer. Education in the Diocese of Udon Thani ,the research considered by education 
,Experience.The research was a survey research questionnaire  used to collect data . The sample used in this 
research were 675 people from  teachers’ Holy Redeemer School and  Education Group in Diocese of Udon 
Thani. The sample were  242 people   using  Krejcie and Morgan  the calculation of 0.93  confidence level.  
Statistics for data analysis  were percentage, mean ( ) and standard deviation (S.D.) the  hypothesis was  test 
using t-test (Independent Samples) and ANOVA  F-test (One-way ANOVA). 

The results show that 
1) study the aesthetic standards of the teaching profession, school teacher . Holy Redeemer school in 

the Diocese of Udon Thani  The average overall and specifically was  a high level . 2 ) compare the 
performance of the teachers in Holy Redeemer  schools in the Diocese of Udon Thani. By qualification as a 
whole is no different . When considering each aspect that acquiring and using information for development. The 
difference was statistically significant at the 0.05 level  The comparison of performance in accordance with 
professional standards of teachers, teachers in Holy Redeemer School in the Diocese of Udon Thani . By 
Experience Overall, no significant differences When considering each found The practical activities , taking 
into account the consequences on the students. And reporting the quality of learners systemically . The 
difference was statistically significant at the 0.05 level . 

 
KEYWORDS : Performance Standards for Teachers  
 

บทน า 
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้กําหนดให้คุรุสภามีอาํนาจหน้าท่ี 

ควบคุมมาตรฐานวชิาชีพและบุคลากรทางการศึกษาโดยการกาํหนดมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ
ควบคุมความประพฤติและการดาํเนินงานของครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากรทาง 
การศึกษาอ่ืน ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจะตอ้งจัดให้มีการประเมินระดับคุณภาพของครู ผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเน่ืองเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความรู้ ความสามารถ 
และความชาํนาญ ตามระดบัคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพ ดงันั้นครูผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหาร 
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนเม่ือได้รับใบประกอบวิชาชีพแล้วตอ้งปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานวิชา ชีพท่ีคุรุสภากาํหนดพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ให้ความสําคญักับครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาไวใ้นหมวดท่ี 7 วา่ด้วยเร่ือง ครูคณาจารยแ์ละ 
บุคลากรทางการศึกษา โดยระบุสาระสําคัญไวใ้น มาตรา 52 ถึงมาตรา 54 กล่าวคือ ให้กระทรวงส่งเสริมให้
กระบวนการผลิตการพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับ 
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การเป็นวิชาชีพชั้นสูงให้ครูผูบ้ริหารสถานศึกษาผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนทั้ งของรัฐ 
และเอกชน ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ตามท่ีกฎหมายกําหนดนอกจากน้ีในมาตรา 55 ได้กําหนดให้
มีกฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกลูอ่ืนสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเพื่อให้มีรายได้เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพให้มีกองทุน ส่งเสริม 
ครูคณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจดัสรรเป็นเงินอุดหนุนงานสร้างสรรค์ผลงานดีเด่นและเป็นรางวลั 
เชิดชูเกียรติครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา

 
  

การจดัการศึกษาของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานีมีการจดัการศึกษา ตั้งแต่ระดบั 
ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมธัยมศึกษามีปัญหาเร่ืองการลาออก กลางคนัการเลิกจ้างครู 
และการขาดแคลนครูท่ีมีความเช่ียวชาญชาํนาญการในแต่ละกลุ่มสาระท าให้โรงเรียนประสบปัญหาส่งผลให ้
ผลสัมฤทธ์ินักเรียนในหลายวิชาตํ่ากว่าเกณฑ์จึงไดมี้การตรวจสอบ คุณภาพโรงเรียนทั้งภายในระดับโรงเรียน 
ระดบั สังฆมณฑลและภายนอก โดยสาํนกังานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) การศึกษา
สภาพการปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐาน วิชาชีพครูของครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี 
เพ่ือเป็นหลกัประกนั ให้มัน่ใจวา่ ครูตอ้งมีการพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ตนเองสามารถปฏิบติังานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดบัสูง เพราะครูเป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการสร้างองค์ความรู้และหล่อหลอม
นกัเรียนใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมอยา่งสมบูรณ์ 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนมหาไถ่
ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี  ว่ามีการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ในระดับใด และครู
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานีท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั ประสบการณ์ท างานต่างกนั จะมีผล
การปฏิบติังานตามกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูแตกต่างกนัหรือไม่ 

โดยน าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูจ านวน 12 มาตรฐาน มาเป็นกรอบแนวคิดในการสอบถามความ
คิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในดา้นการก าหนดนโยบาย การวางแผนแกปั้ญหาให ้ถูกจุดและมีการพฒันาท่ีเหมาะสม
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในวชิาชีพครูต่อไป  
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                    ตวัแปรอสิระ       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวความคิดในการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1) เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูของครูโรงเรียนมหาไถ่ ศึกษาในเครือ

สงัฆมณฑลอุดรธานี 
2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูของครูโรงเรียนมหาไถ่ ศึกษาในเครือ

สงัฆมณฑลอุดรธานี จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
 

สมมติฐานการวจัิย 
ครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานีท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน ประสบการณ์ท างาน

ต่างกนั ยอ่มมีการปฏิบติังานตามกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูแตกต่างกนั 

1.  วฒิุการศึกษา ไดแ้ก่ 
1.1  ระดบัปริญญาตรี 
1.2  ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์การท างาน  
2.1  ประสบการณ์ท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี 
2.2  ประสบการณ์ท างาน  5-10 ปี   
2.3  ประสบการณ์ท างาน 10 ปี ข้ึนไป 
 

 

 

การปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู 
 มาตรฐานท่ี  1  ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการ 
เก่ียวกบัการพฒันาวชิาชีพครูอยูเ่สมอ  
มาตรฐานท่ี 2 ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรม 
ต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียน  
มาตรฐานท่ี 3  มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ ตามศกัยภาพ   
มาตรฐานท่ี 4 พฒันาแผนการสอนให ้
สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง   
มาตรฐานท่ี 5 พฒันาส่ือ การเรียนการสอน 
ใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
มาตรฐานท่ี 6 จดักิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยเนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน   
มาตรฐานท่ี 7รายงานผลการพฒันา 
คุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่ง มีระบบ   
มาตรฐานท่ี 8  ปฏิบติัตนเป็นแบบ อยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน   
มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถาน 
ศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์  
มาตรฐานท่ี 10 ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในชุมชน 
อยา่งสร้างสรรค ์  
มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใชข้อ้มูล          
ข่าวสารในการพฒันา   
มาตรฐานท่ี 12  สร้างโอกาสใหผู้เ้รียน 
ไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี   จ านวน  675 คน 
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตร Krejcie and Morgan ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั    ไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน  242  คน  สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช ้t-test (Independent Samples) และความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี
ประกอบดว้ยครู  จากทั้งหมด 12 โรงเรียน  จ านวน  675   คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ครูของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี  12  
โรงเรียน   ครู  จ านวน 675  คน  กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  242  คน  โดยการค านวณจากสูตรหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
ของเครซ่ีและมอร์แกน (KrejcieและMorgan) และไดเ้ลือกใชว้ธีิการสุมกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling)     

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ลกัษณะของเคร่ืองมอื 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษาสภาพการ ปฏิบติังานตาม
เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูของครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี ผลการตรวจสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองมือวจิยัในดา้นความตรงของเน้ือหา  ดว้ยวธีิการหาค่าความดชันีความสอดคลอ้งขอ้ค าถาม หรือ IOC 
(Item Objective Congruence) จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3  ท่าน  โดยถือเกณฑว์า่แบบวดัท่ีมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็น
มากกวา่หรือเท่ากบั  0.5  เป็นแบบวดัท่ีใชไ้ด ้ทั้งน้ี พบวา่ขอ้ค าถามท่ีสอดคลอ้งผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด โดยไดค้่า IOC 
เท่ากบั 0.9   และมีการน าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง (try out) จ านวน  30  
ชุด  แลว้น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองใชม้าค านวณหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า   ครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha coefficient)  ไดเ้ท่ากบั  0.93   แบบสอบถามแบ่งเป็น  3 ตอน   ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1 เป็นข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพผู ้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ รายการ 
(Checklist) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการศึกษาสภาพการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู     ของครูโรงเรียน
มหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี  แบ่งออกเป็น 12  มาตรฐาน มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 
ระดบั  ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Rating scale)  
 ตอนท่ี  3  แบบสอบถามการศึกษาสภาพการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู   ของครูโรงเรียน
มหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี  เป็นลกัษณะปลายเปิด 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 (1) ขอหนงัสือแนะน าตวัจากทางมหาวทิยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น  เสนอเพ่ือขอความ อนุเคราะห์ในการ
เก็บขอ้มูลเพ่ือการวิจยั  ต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา    จ านวน  12  โรงเรียน  (2) น าหนังสือจากมหาวิทยาลยัศรี
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ปทุมขอนแก่น  พร้อมแบบสอบถามส่งไปยงัสถาน ศึกษากลุ่มตัวอย่าง ด้วยตนเอง โดยก าหนดเก็บรวบรวม
แบบสอบถามภายใน  30  วนั (3) เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม คืนดว้ยตนเอง  โดยน าแบบสอบถามท่ีไดคื้น
มาตรวจสอบความสมบูรณ์  แลว้น ามาจ าแนกตามตวัแปรตน้แบบสอบถามท่ีน าส่งกลุ่มตวัอยา่ง  จ านวน  242 ชุด  
ไดคื้นมา  230 ชุด   คิดเป็น  95.04  เปอร์เซ็นต ์
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
   การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ทางสถิติโดย
ด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

วเิคราะห์ตอนท่ี 1 การศึกษาระดบัการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูของครูโรงเรียนมหาไถ่
ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี ท าการวเิคราะห์หาคะแนนเฉล่ีย  และ ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 
ในเครือสังฆ มณ ฑ ลอุดรธานีตามวุฒิ การศึกษาโดยใช้ค่ าสถิ ติการแจกแจงแบบ ที  (test) เป รียบ เทียบ 
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี 
ตามประสบการทาํการณ์ทาํงานของครูผูส้อนโดยใช ้การวเิคราะห์สถิติ F-test  (One-way ANOVA)  

 

ผลการวจัิย 
จากการศึกษา เร่ือง  การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียน

มหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี  สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานการปฏิบติังาน ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามจ านวน  242  คน  และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา  จ านวน  230  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 95.04  
จ าแนกตามวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน  177  คน  คิดเป็นร้อยละ  77  และวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญา
ตรี  จ านวน  53  คน  คิดเป็นร้อยละ  23  จ าแนกตามประการณ์การท างาน ระหวา่ง 6-10 ปีข้ึนไป จ านวน 108 คน  
คิดเป็นร้อยละ  47   รองลงมาคืออายงุานนอ้ยกวา่  5 ปี  จ านวน  78  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.90  และประสบการณ์
ท างาน 11 ปีข้ึนไป  จ านวน  44  คน  คิดเป็นร้อยละ 19.10 

2.  ระดบัการปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาครูของครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆ มณฑล
อุดรธานี  โดยรวมและรายดา้น พบวา่ การปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวิชาครูของครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาใน
เครือสังฆมณฑลอุดรธานี โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก(   = 3.87 , S.D. = 0.81 )เม่ือพิจารณารายด้าน
พบวา่ มาตรฐานท่ีมีการปฏิบติัสูงสุด  คือ มาตรฐานท่ี 12  สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ์มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  (   = 4.24 , S.D. = 0.44 ) รองลงมาคือ  มาตรฐานท่ี 11  แสวงหาและ ใชข้อ้มูล ข่าวสาร
ในการพฒันา มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  (   = 4.02 , S.D. = 0.75 )และมาตรฐาน ท่ี 3  มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนให้
เต็มศกัยภาพ (   = 3.96 , S.D. = 0.87 ) มาตรฐานท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุดคือ    มาตรฐานท่ี 4 พฒันาแผนการสอนให้
สามารถใชใ้หเ้กิดผลจริง (   = 3.70 , S.D. = 0.89)    
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3. ผลเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนมหาไถ่ ศึกษาในเครือ
สงัฆมณฑลอุดรธานี จ าแนกตามวฒิุการศึกษา  โดยรวมไม่แตกต่างกนั   เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  มาตรฐานท่ี  
11  แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา  มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  ส่วนดา้น
อ่ืนๆ  ไม่แตกต่างกนั 
 4. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐาน วิชาครูของครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา
ในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี  จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
มาตรฐานท่ี  2  ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆโดยค านึงผลท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียน และมาตรฐานท่ี 7  รายงานผลพฒันา
คุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั  0.05  ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่
แตกต่างกนั 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาสภาพการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูของครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ในเครือ
สงัฆมณฑลอุดรธานี  สรุปโดยรวมไดด้งัน้ี 

1.การปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาครูของครูโรงเรียน มหาไถ่ศึกษาในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี 
มีค่าเฉล่ียโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดยรวมไม่มีความแตกต่าง เน่ืองจากครูได้รับการอบรมและ
พฒันาอย่างต่อเน่ืองและเต็มศกัยภาพเพ่ือให้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์และมีจิตวิญญาณของความเป็นครูท่ีตอ้งการ
พฒันาผูเ้รียนอยู่เสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบาทหลวงเชษฐา ไชยเดช (2550) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกดัอคัรสงัฆมณฑล กรุงเทพฯ พบวา่  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ คุณภาพชีวิต การท างานครูท่ีอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน  7  ดา้น  โดยเรียงตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปนอ้ยดงัน้ี  ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคลดา้นธรรมนูญในองคก์ารดา้นการเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
กบัสังคม  ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพดา้นการบูรณาการดา้นสังคมดา้นความเจริญงอกงาม
และสวสัดิภาพและดา้นจงัหวะของชีวิตโดยส่วนรวม ส่วนดา้นการให้ส่ิงตอบแทนท่ีเหมาะสมและยติุธรรมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

2. การเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือ
สงัฆมณฑลอุดรธานี  จ าแนกตามวฒิุการศึกษาและประสบการณ์ท างาน  

 2.1 การเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูของครูโรงเรียน มหาไถ่ศึกษาใน
เครือสังฆมณฑลอุดรธานีจ าแนกตามวฒิุการศึกษา  มาตรฐานท่ี  11  แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 
อยูใ่นระดบัมาก มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั  0.05 เน่ืองจากโลกและสังคมปัจจุบนั  เป็น
ยคุโลกาภิวฒัน์  ครูทุกคนตอ้งมีความรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้เพื่อน ามาบูรณาการในการเรียน
การสอนเพ่ือใหห้ล่อหลอมใหน้กัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คะนึง นนัทะนะ(2554) 
ศึกษาเร่ืองการส่ือสารและสร้างความสัมพนัธ์ในองคก์าร กล่าววา่  พ้ืนฐานท่ีส าคญัของการบริหารจดัการภายใน
องค์กรข้ึนอยู่กับ “การส่ือสารท่ีดี” อนัจะมีผลให้เกิดความเขา้ใจ ความร่วมมือ และการประสานงานท่ีดี  ด้าน
แผนงานต่างๆ  ท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และตรงตามเป้าหมาย การส่ือสารท่ีดีจึงเป็นกล
ยุทธ์ท่ีจะสามารถกระตุ ้นให้เกิดการปฏิบัติท่ี มีประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จแก่องค์กร การส่ือสารท่ีมี
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ประสิทธิภาพท่ีสุด  คือ การส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย ใชว้ิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนในการกระตุน้พลงัในการท างานและเพ่ิม
ประสิทธิผลขอบุคคลากรในองคก์ร  เพ่ือให้สามารถร่วมกนัน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายไดอ้ย่าง
สูงสุด   

2.2 การเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียน มหาไถ่ศึกษาใน
เครือสังฆมณฑลอุดรธานี มาตรฐานท่ี  2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงผลท่ีจะเกิดกับผู ้เรียน  
มาตรฐานท่ี 7  รายงานผลพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน อยูใ่นระดบั
มาก แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05   เน่ืองจากสังฆมณฑลอุดรธานีมีนโยบายส่งเสริมสนบัสนุน
ให้โรงเรียนส่งเสริมและพฒันาครูทั้ งด้านวิชาการและคุณธรรมตามจิตตรารมยข์องการจดัการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิกสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุไรทิพย ์ ยงัสังกดั (2554)ไดศึ้กษาสภาพการบริหารงานวชิาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านักงานเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในภาพรวมมีสภาพการบริหารงานวิชาการ โดยเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  โดยสภาพการบริหารงานวิชาการดา้นการ
พฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีการศึกษามีการปฏิบัติสูงท่ีสุดรองลงมาได้แก่  ดา้นการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาและดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ส่วนการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมความรู้
ดว้ยวิชาการแก่ชุมชน  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของของ นิลวรรณ  วฒันา (2556) ไดศึ้กษาสภาพการบริหารงาน
วชิาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัชลบุรี พบวา่  
การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัชลบุรี  จ าแนกตามประสบการณ์การท างานและท่ีตั้งโรงเรียน  พบวา่มีสภาพการ
บริหารงานวชิาการ  โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิย 
จากผลการวจิยัการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพของครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณ

ฑลอุดรธานีเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลผู ้
วจิยัมีขอ้เสนอแนะ 

1. มาตรฐานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพฒันาวิชาชีพครูอยู่เสมอ โดยสังฆมณฑล 
อุดรธานี และโรงเรียนในเครือมหาไถ่ศึกษาควรส่งเสริมจดัให้มีการอบรมเป็นประจ าทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม 
บุคคลอยา่งต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอกร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน  

2. มาตรฐานการตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆโดยคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียน ครูควรเลือกกิจกรรม 
การเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนปฏิบติัจริงและเลือกจดักิจกรรมโครงงานให้ผูเ้รียน ไดป้ฏิบติัอยา่งชาญฉลาดดว้ย 
ความรักและหวงัดีต่อผูเ้รียน 

3. มาตรฐานความ มุ่งมั่นพัฒนาผู ้เรียนให้เต็มตามศักยภาพครูผู ้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
หลายรูปแบบอยา่งเป็นระบบเพ่ือตอบสนองความถนดั  ความสนใจ ของผูเ้รียนรายบุคคล 

4. มาตรฐานการพฒันาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติไดเ้กิดผลจริงครูตอ้งปรับปรุงแผนการจดัการ 
เรียนรู้ สามารถนาํไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

571 

5. มาตรฐานการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอครูผู ้สอนควรพัฒนาส่ือ 
การเรียนการสอนมีความสมัพนัธ์กบักิจกรรมการเรียนรู้และจดัประสงคก์ารเรียนรู้ 

6.  มาตรฐานการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียนจดัการเรียน การสอนท่ี
กระตุน้ใหผู้เ้รียนคน้หาความรู้และพฒันาความรู้ใหส้มบูรณ์ยิง่ๆข้ึนโดยใชส้ถานการณ์ต่างๆ อยา่งหลากหลาย   

7.  มาตรฐานการรายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่ง มีระบบครูควรมีเทคนิค วิธีการและ
นวตักรรมท่ีน าเสนอในการพฒันาผูเ้รียนสนอง ตอบต่อสภาพความแตกต่างความสนใจ  และความตอ้งการ ของ
ผูเ้รียนรายบุคคล 

8.มาตรฐานการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู ้เรียนครูควรต้องแก้ไขข้อบกพร่องของผู ้เรียน 
ดว้ยการใหค้าํแนะนาํแก่ผูเ้รียนกระตุน้ใหผู้เ้รียนปฏิบติังานอยูเ่สมออยา่งสร้างสรรค ์

9.  มาตรฐานการร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ครูตอ้งปฏิบติังานร่วมกบั ผูอ่ื้นอยา่ง
สร้างสรรคโ์ดยยดึประโยชน์ของส่วนรวมและผูเ้รียนเสมอ 

10.  มาตรฐานการร่วมมือกับผูอ่ื้นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์   ครูตอ้งศึกษาและมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบังานชุมชนและเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมกบัชุมชนดว้ยความเตม็ใจ 

11.มาตรฐานการแสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา   ครูตอ้งน าขอ้มูลข่าวสาร ในปัจจุบนัมาใช้
ประกอบการตดัสินใจในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหก้บัผูเ้รียน 

12. มาตรฐานการสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  ครูต้องเป็นผูม้องมุมบวกใน
สถานการณ์ต่างๆ ได ้ กลา้ท่ีจะเผชิญปัญหาต่างๆ  อยา่งมีสติไม่ตอบสนองปัญหาต่างๆ ดว้ยอารมณ์ 
 
  ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาคร้ังต่อไป 
  ควรศึกษาปัจจยัปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการศึกษาสภาพการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพ
ครู  ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือระดับจังหวดั  เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู และเป็นมาตรฐานทางวชิาชีพอยา่งจริงจงั  จากผลการวจิยัพบวา่  ผูว้จิยัมี
ขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ควรมีการศึกษากลยทุธ์ในการพฒันาครู เพ่ือส่งเสริมครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑล
อุดรธานี และครูในสงักดัอ่ืนสามารถปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูไดอ้ยา่ง สูงสุด  

2. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู เพื่อหาแนวทางพฒันา
ศกัยภาพการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูของครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเครือสงัฆมณฑลอุดรธานี 
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บทคัดย่อ 
วตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี  เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน  และหาแนวทางการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จงัหวดัขอนแก่น 
กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเป็นปลดัเทศบาล,ปลดัอบต./ผูอ้  านวยการกองการศึกษา/หวัหนา้ส่วน/นกัวิชาการ,ครูผูดู้แล
เด็ก,ผูดู้แลเด็ก,และลูกจา้งชัว่คราวผูป้ฏิบติังานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  รวม 182  
คน  โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่ายอ าเภอละ  1  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยเทียบตารางของ  Krejcie and Morgan  
ไดก้ าหนดสุ่มกลุ่มตวัอย่างเลือกเจาะจงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดัแต่ละอ าเภอ  
อ าเภอละ  1  หน่วยงาน  รวมเป็น  26   หน่วยงาน ได้ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง   จ านวน  124  คน ใช้
แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพและเน้ือหาของการวิจยัไดค้่า  IOC  เท่ากบั  0.86  ใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การวจิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชร้้อยละค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

จากผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นในการศึกษาแนวทางการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัขอนแก่นดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาอยูใ่นอนัดบัท่ี 1 (ค่าเฉล่ีย = 4.20, SD = 
0.87) ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรอยูใ่นอนัดบัท่ี 2  (ค่าเฉล่ีย = 3.98 SD = 0.80) ดา้นการมีส่วนร่วมอยู่
ในอนัดบัท่ี 3 (ค่าเฉล่ีย = 3.89, SD = 0.80) ดา้นอาคารและดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีอยูใ่นอนัดบัท่ี 4 (ค่าเฉล่ีย = 3.82, 
SD = 0.96) ดา้นบุคลากร อยูใ่นอนัดบัท่ี 5 (ค่าเฉล่ีย = 3.75, SD = 0.96) และดา้นเครือข่ายส่งเสริมดา้นอยูใ่นอนัดบั
ท่ี 6 (ค่าเฉล่ีย = 3.53, SD = 1.06) อยา่งไรก็ตามแนวทางการพฒันาของทั้ง  6  ดา้น  อยูใ่นระดบัมาก  แต่ควรมีการ
ส่งเสริมและพฒันาในทุกดา้นอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ  พร้อมกบัการส่งเสริมจงัหวดัดา้นองค์กรเครือข่ายท่ี
เขม้แข็งส าหรับการเช่ือมโยงความรู้อยา่งต่อเน่ืองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในทุกดา้น  โดยเนน้การพฒันาดา้น
การส่งเสริมเครือข่ายเป็นอนัดบัแรก 

 

ค าส าคญั: แนวทางการพฒันา/ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็/ องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the guidelines of developing child development centres of 

local administrative organisations in Khon Kaen Province. The  sample used in this research includes groups such 
as   Municipal Clerk,  Chief Administrator of the SAO. / Division Director of / Head of  Education / Acdemic 
officer, teachers, and temporary workers in child care centers under the jurisdiction of local governments. Total 
182 people the  simple random sampling of one district local governments. Using Crazy and Morgan Krejcie, has 
defined a random sample selected specific local government has child development centers under the district of 
one unit for a total of 26 units have been set. the sample of 124 questionnaires that determine the quality and 
content of research, the IOC was 0.86 as a research tool, and analyzed by using percentage, mean and standard 
deviation. 

The findings from the research showed that the guidelines of developing child development centres of 
local administrative organisations in Khon Kaen Province were  a high level, management development center  
aspect is in the 1st rank (average = 4.20, S.D. = 0.87) , academic and curricular activities aspect is in 2nd rank 
(average = 3.98 S.D. = 0.80), participation aspect is in 3rd rank (average = 3.89, S.D. = 0.80), building and 
environment aspect is in 4th rank (average = 3.82, S.D. = 0.96), personnel aspect is in 5th rank (average = 3.75, 
S.D. = 0.96), and network promotes aspect is in 6th rank (average = 3.53, S.D. = 1.06). However, the guidelines 
of the six sides at a high level. However, it should be encouraged and developed in the continuous and systematic. 
Along with promoting the province and strong network for linking knowledge and constantly help each other in 
all aspects. By focusing on the development of network promotion first. 

 
 KEYWORDS: Development / Child Development Center / Department  of  Local  Administration   
 

บทน า 
 พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง  ฉบบัท่ี 6  พ.ศ. 
2552 มาตรา  67  ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าท่ีตอ้งท าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  (5) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม (6) ส่งเสริมการพฒันาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสู้งอาย ุ และ
ผูพ้ิการ เห็นไดว้า่การศึกษาเป็นหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยตรง  ไม่วา่จะเป็นองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  เทศบาล  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   กรุงเทพมหานคร   เมืองพทัยา  จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินจะให้ความส าคญัต่อการพฒันาการศึกษา  โดยเฉพาะในระดับปฐมวยั  เป็นวยัท่ีสามารถปลูกฝังและ
ส่งเสริมการเรียนรู้จากส่ิงต่างๆไดดี้  การศึกษาปฐมวยัเป็นพ้ืนฐานของการศึกษา  ช่วงปฐมวยัจึงมีความส าคญัมาก
เป็นช่วงท่ีสมองเติบโตและพฒันารวดเร็วท่ีสุด การเรียนรู้และพฤติกรรมมีการพฒันาเปล่ียนแปลงรวดเร็วการ
อบรมเล้ียงดูเด็กในช่วงน้ีมีผลต่อคุณภาพของคนตลอดชีวิต  สมองควบคุมโปรแกรมการเจริญเติบโตของร่างกาย
ทั้งหมด  ควบคุมการท างานของระบบเน้ือเยื้อ  และเซลลต์่างๆในร่างกายพฒันาการของสมองเป็นรากฐานของการ
พฒันาทุกๆ ดา้นทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สติปัญญา วฒันธรรม  ทกัษะการส่ือสาร/ภาษา  สงัคม  มนุษยส์มัพนัธ์  
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และคุณธรรม  สมองเป็นระบบของการรับรู้  และประมวลขอ้มูล  การเรียนรู้  เก็บความจ า  และประสบการณ์ต่างๆ  
ท่ีสร้างโลกทัศน์ของความเข้าใจเก่ียวกับตัวเรา  และความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม  การพัฒนาสมองจึงมี
ความส าคญัท่ีสุดของมนุษยอ์ยูใ่นช่วงแรกเกิดถึง 7  ปี  การพฒันาในช่วงน้ีจึงมีความจ าเป็น  หากพฒันาภายหลงั
ช่วงวยัน้ีแลว้ถือว่าสาย เพราะการพฒันาสมองของมนุษยใ์นช่วงวยัน้ีสามารถพฒันาไปถึงร้อยละ 70 (อญัชลี 
ไสยวรรณ, 2552)  การเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวยัเรียนนบัเป็นส่ิงส าคญัยิง่เพราะเด็กก่อนวยัเรียนถือเป็นวยัทอง
ของชีวติ  เป็นวยัแห่งการวางรากฐานทั้งหลายทั้งปวงในชีวติ  ความส าคญัของชีวติคนเราเร่ิมตน้ท่ีจุดน้ี  บุคลิกภาพ
จะก่อตวัและพฒันาไปในดา้นท่ีดีงามทั้งหลายอยูท่ี่จุดเร่ิมตน้ของชีวติคือ  ในระยะท่ีเด็กอยูใ่นวยัก่อนเรียน  (จรรยา  
สุวรรณฑตั, 2552) และขอ้มูลสรุปผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัสาธารณสุขท่ีส าคญั จงัหวดัขอนแก่น. (2559). 
ประชากรเด็ก  0 – 4  ปี  จงัหวดัขอนแก่นท่ีแสดงเปรียบเทียบรายปี   จากปี 2555  -  2558   มีอตัราการเกิดของเด็ก
แรกเกิดเพ่ิมข้ึนทุกปี  จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมให้เด็กเล็กไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ือง
ตั้งแต่เร่ิมตน้ของการศึกษา และการเตรียมความพร้อมต่อการเรียนต่อในระดบัประถมศึกษาเพราะส่ิงจ าเป็นต่อการ
พฒันาของครูและบุคลกรดา้นการศึกษา โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บการพฒันาต่อยอดและเด็ก
ปฐมวยัจะไดรั้บความรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพทั้งทางดา้นร่างกาย  อารมณ์  สงัคม  สติปัญญา  เพื่อการตอบสนองความ
เจริญเติบโตในดา้นเศรษฐกิจ  การศึกษา  และดา้นต่างๆในจงัหวดัขอนแก่น เพื่อสร้างความเจริญงอกงามเด็กใน
สงัคมเมืองใหญ่ระดบัภาคอีสานท่ีเป็นจงัหวดัท่ีเป็นผูน้ าทางดา้นการศึกษา  เพื่อจะน าไปสู่เมืองแห่งการพฒันาดา้น
การศึกษาในอนาคต   
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 (1) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัขอนแก่น 
  (2) เพื่อหาแนวทางการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็   สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    จงัหวดัขอนแก่น 
 

ขอบเขตการวจัิยแนวคิดและทฤษฏี 
 แนวคดิเกีย่วกบัแนวทางพฒันาศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 
 โชติ  แยม้แสง.  (2557)     การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Praticipative  Managment)  เป็นการบริหารท่ีเปิด
โอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการภายใน
ขอบเขตหนา้ท่ีของตน  ซ่ึงเป็นหลกัการส าคญัของการบริหารแบบใหม่ท่ีเรียกวา่การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองค์การ 
(Total  Quality  Control  หรือ  TQC)  
 ท านอง  ภูเกิดพิมพ.์  (2551)  กล่าววา่  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  เป็นการท างานร่วมกนัเพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพความคิด  ความเช่ือและความยึดมัน่ของแต่ละบุคคล  แต่ละหน่วยงาน  แต่ละ
องค์กร  อีกทั้ งยงัข้ึนอยู่กับกาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วย  โดยการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจส าคญัในการ
เสริมสร้างพลงัการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม (Teamwork) ท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันา เพราะท าให้ผูเ้ ก่ียวข้อง
หรือผูมี้ส่วนร่วมเขา้ใจสถานการณ์และอุทิศตนมากยิง่ข้ึนเพ่ือการเปล่ียนแปลงและพฒันา 
 Hoy, W. K. & Miskel, C. G.   (1982). ผลการวิจยัพบวา่ทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจไดมี้ผลต่อ
การบริหารการศึกษาเป็นอย่างยิ่งในการวิจัยสอบถามผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 232 โรงใน
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สหรัฐอเมริกาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แลว้ผลท่ีไดป้รากฏวา่ ผูบ้ริหารมีความพึงพอใจท่ีไดมี้ส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ ผูบ้ริหารผูท่ี้สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ปรากฏวา่เป็นผูท่ี้เตรียมการมาดี หา
ขอ้มูล อยูร่ะหวา่งขอ้เท็จจริง กบัความคิดเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยา่งจริงใจ 
 ด้วยหลกัการบริหารท่ีดีของ Luther Gulick ในตวัอกัษรย่อท่ีว่า  “POSDCoRB”  ซ่ึงกลายเป็นคมัภีร์
ของการจดัองคก์ารในตน้ยคุของศาสตร์การบริหาร  ผูว้จิยัเห็นวา่เป็นกระบวนการท่ีสามารถมาประยกุตใ์ชใ้นการ
ท างานได ้ซ่ึงแนวคิดน้ีเนน้ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมการก าหนดกรอบหวัขอ้ท่ีตั้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ๆ  การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน  พร้อมกบัส่ือสารใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบ
ดว้ยพร้อมขั้นตอนการตรวจสอบ   หาแนวทางหรือกระบวนการการปฏิบติันั้นมาจดัท าใหเ้ป็นมาตรฐาน  พร้อมทั้ง
หาวิธีการท่ีจะปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึนไปอีก  ซ่ึงอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายไดเ้ร็วกวา่เดิมและแต่ละตวัยอ่มี
ความหมายดงัน้ี   P – Planning  หมายถึง  การวางแผน    O – Organizing    หมายถึง  การจดัองคก์าร    S – Staffing  
หมายถึง  การจดัคนเขา้ท างาน    D – Directingหมายถึง  การสั่งการ   Co – Coordinatingหมายถึง  ความร่วมมือ
    R -  Reporting หมายถึง  การรายงาน   B – Budgeting หมายถึง  งบประมาณ 
 การบริหารงานด้วยวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) เป็นกระบวนการบริหารคุณภาพท่ีก่อให้เ กิด
ประสิทธิภาพในองค์กรหรือหน่วยงาน   และเพื่อให้องค์กรมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองการบริหารงานด้วย
กระบวนการวงจรเดมม่ิง  ขั้นตอนทั้ง  4  ขั้นตอนของวงจร  PDCA  ประกอบดว้ยกระบวนการ  4  หลกัใหญ่ๆ  
ไดแ้ก่  Plan  (วางแผน) เป็นกระบวนการท่ีส าคญัมากในการบริหารเพื่อการวางแผนท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูล  ขอ้เท็จจริง
ในการรวบรวมน ามาก าหนดภาพความส าเร็จในอนาคต   Do  (ปฏิบติั)  การปฏิบติัเป็นขั้นการปฏิบติัการของนกั
ปฏิบติัท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือ  การส่ือสารท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  ความสามคัคี  เป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั  Check 
(ตรวจสอบ)  เป็นขั้นตอนกระบวนการของการประเมินผล  ทบทวนส่ิงท่ีไม่ดี  ไม่ให้เกิดข้ึนอีก   พร้อมรับทราบ
แนวทางปรับปรุงเปล่ียนแปลง  Act  (ด าเนินการใหเ้หมาะสม) การด าเนินการตามแนวทางพฒันาท่ีผา่นการพิสูจน์
หรือปรับปรุงแลว้ 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย    
 ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดแนวทางการพฒันาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   จ านวน  6  ด้าน  (มาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน,  2553)   
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัดจากทุกอ าเภอ  

อ าเภอละ  1  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    รวมจ านวน  26  แห่ง  ในจงัหวดัขอนแก่น  จ านวน  182  คน 
กลุ่มตวัอย่าง   
โดยเทียบ  ตารางของเครซ่ี  และมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan,  1970 ) ไดก้ าหนดสุ่มกลุ่มตวัอย่าง

เลือกเจาะจงหรือสุ่มอยา่งง่ายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัในสงักดัขนาดเลก็และกลาง
ในแต่ละอ าเภอ  อ าเภอละ  1  หน่วยงาน  รวมเป็น  26   หน่วยงาน  สังกัดองค์กรปกครองครองส่วนทอ้งถ่ิน  
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง   จ านวน  124  คน  

ตวัแปรทีจ่ะศึกษา 
ศึกษาแนวทางการพฒันาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัขอนแก่น  

จ านวน  6  ดา้น  (มาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ,  2553)   
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั 
เวลาในการวิจยั รวมจ านวน  9  เดือน  (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558   ถึง  เดือนกรกฎาคม  2559)  โดย

แบ่งเป็น  3  ระยะท่ี  1.ก าหนดช่ือเร่ือง กรอบแนวคิด  ขอบเขต  สร้างแบบสอบถาม  ระยะท่ี 2  การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  ระยะท่ี  3  สรุปผล  อภิปรายผลการวจิยั  น าเสนอแนวทางการพฒันาในอนาคต   

1. ดา้นบริหารจดัการ 

  

 

การพฒันาศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 

2 .ดา้นบุคลากร 

3. ดา้นอาคารสถานท่ี  ความปลอดภยั  
สภาพแวดลอ้ม 

4. ดา้นวชิาการ  และกิจกรรมพฒันา
หลกัสูตร  

5. ดา้นการมีส่วนร่วม  

6. ดา้นการส่งเสริมเครือข่าย 
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  
แบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามแจกแจงความถ่ี  โดยแบ่งออกเป็น  3  ส่วน  

คือ ตอนท่ี 1   การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป  โดยการแจกแจงความถ่ี  (Frequencies )  และร้อยละ (Percentage)  ตอนท่ี   
2  การวเิคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั  และตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะ  เป็นค าถามปลายเปิด  วเิคราะห์เชิง
พรรณนาโดยผูว้จิยัใชส้ถิติในวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

ตอนที่1 การวิเคราะห์ขอ้มูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี
(Frequency)  และค่าร้อยละ  (percentage)   

ตอนที่2  การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของปัญหาในแต่ละดา้นการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและผล
การปฏิบติังานใชค้่าเฉล่ีย (Mean)  เพ่ือใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลต่างๆ  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviationป  เพื่อแสดงลกัษณะการกระจายของขอ้มูล 

ตอนที ่3   การวเิคราะห์ขอ้เสนอแนะ  โดยใชว้ธีิวเิคราะห์เชิงพรรณนา  (Descriptive  Analysis)   
มีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยผูว้ิจยัน าร่าง แบบสอบถาม ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ

คุณภาพความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity)  น าแบบสอบถามมาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาใหถู้กตอ้งและเหมาะสม พร้อมปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ไปใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
 

สรุปผลการวจัิย 
  ผูว้จิยัสรุปวา่  จากการส ารวจขอ้มูลจากแบบสอบถาม  พบวา่ความคิดเห็นแนวทางการพฒันาศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ทั้ง  6  ดา้น  ตามล าดบั  ดงัน้ี 

ล าดบัท่ี แนวทางพฒันา ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. แนวทางการพฒันาท่ีนอ้ย
ท่ีสุดไปหาแนวทางท่ีควร
พฒันามากท่ีสุดตามล าดบั 

1 ดา้นบริหารจดัการ 4.20 0.87 6 

2 ดา้นหลกัสูตร 3.98 0.80 5 

3 ดา้นการมีส่วนร่วม 3.89 0.82 4 

4 ดา้นอาคารสถานท่ี  ความปลอดภยั
สภาพแวดลอ้ม 

3.82 0.96 3 

5 ดา้นบุคลากร 3.75 0.96 2 

6 ดา้นการส่งเสริมเครือข่ายการพฒันา
เด็กปฐมวยั   

3.53 1.06 1 
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 1.  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จดัอนัดบัอยูล่  าดบัท่ี 1 การแปลผลเท่ากบั มาก  คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย  4.20  มีค่า S.D  เท่ากบั  0.87  จะเห็นวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัขอนแก่นส่วนใหญ่มีความรู้
ความเขา้ใจในการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นอย่างดี  ไม่วา่จะเป็นดา้นบริหารงาน 
การด าเนินงานต่างๆ เช่น ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีแผนการด าเนินงานส ารวจส ามโนประชากรเด็กเล็กอายุ  2 – 5  ปี  
แผนการรับนกัเรียน  การจดับุคลากร  การจดัชั้นเรียน  และงบประมาณเป็นตน้  มีกฎระเบียบของการจดัตั้ง การ
โอนยา้ย  การยบุท่ีชดัเจน  มีคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ีมีส่วนก าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุน
การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยรวม   ไดมี้การจดัท าเวทีประชาคมเพื่อส ารวจความตอ้งการของชุมชน
ทุกคร้ังก่อนการยา้ย  ยบุ  รวมศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ และส่งเสริมใหบ้ริการอบรมเล้ียงดู  จดัประสบการณ์และส่งเสริม
พฒันาการเรียนรู้ใหแ้ก่เด็กครบทั้ง 4  ดา้น  (ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สงัคมและสติปัญญา)  ดา้นบริหารงบประมาณ  
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในจงัหวดัขอนแก่นมีการก าหนดแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณในการส่งเสริมและพฒันา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดา้นส่ือ  หนังสือ  วสัดุอุปกรณ์  วสัดุครุภณัฑ์  มีกาการด าเนินงานตามกระบวนการท่ีเป็น
มาตรฐาน  เช่นไดแ้จง้ขอความเห็นชอบจากหัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส ารวจความตอ้งการในการใชส่ื้อ  หนงัสือ  
วสัดุ  อุปกรณ์การเรียน  และอ่ืนๆ  มีสมุดคุมงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่างๆ  เพื่อการรายงานและ
ตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณ  ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/งบประมาณของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเป็นอย่างดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความพยายามท่ีจะการด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการน าเงินรายไดข้องสถานศึกษาไปจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 ให้ได้ตามท่ีกฎหมายวางไว้   และด้านการงาน
บริหารงานบุคลากร  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จงัหวดัขอนแก่นมีการส่งเสริมการปฐมนิเทศหัวหน้าศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  ครูผูดู้แลเด็ก  และผูดู้แลเด็กท่ีไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งใหม่  และส่งเสริมการพฒันาบุคลากรทาง
การศึกษาเขา้รับการอบรม/ศึกษาดูงานท่ีมีประโยชน์ต่อสายงาน    และสนบัสนุนผูท่ี้ท างานต าแหน่งผูดู้แลเด็กให้
ไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งคนเดิมเป็นอนัดบัแรก   มีการนิเทศบุคลากรในการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความ
ต่อเน่ืองทุกปี   มีจ านวนครูผูดู้แลเด็กเหมาะสมกบัจ านวนเด็กนกัเรียนเป็นไปตามสัดส่วน 10 :1  และหากมีเศษ 5  
ข้ึนไปให้มีต าแหน่งครูผูดู้แลเด็กเพ่ิมไดอี้ก  1  คน  และส่วนใหญ่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทุกศูนย ์ จะมีต าแหน่งครู
ผูดู้แลเด็ก ซ่ึงเป็นขา้ราชการอยูด่ว้ยภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็   มีส่วนนอ้ยท่ียงัไม่มีครูผูดู้แลเด็ก  ซ่ึงเป็นขา้ราชการ
ท่ีบรรจุและมีแต่ผูดู้แลเด็กและลูกจา้งชัว่คราวเท่านั้น    
 2.  ด้านวชิาการ  และกจิกรรมตามหลกัสูตร จดัอนัดบัในภาพรวมอยูล่  าดบัท่ี 2  คิดเป็นค่าเฉล่ีย  3.98  มี
ค่า S.D  เท่ากบั  0.80  การแปลผลเท่ากบั มาก  พบวา่  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจดัประสบการณ์ใหเ้ด็กไดริ้เร่ิมคิด  
วางแผน  ตดัสินใจ  ลงมือกระท า  และน าเสนอความคิด  โดยผูส้อนเป็นผูส้นับสนุน  อ านวยความสะดวกและ
เรียนรู้ร่วมกนั  มีกิจกรรมการพฒันาการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  สอดคลอ้งกบัธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก  หลงัจาก
การจัดแผนการเรียนรู้ให้กับเด็กมีการประเมินพฒันาการของเด็กครอบคลุม มีการจัดประสบการณ์ให้เด็กมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กอ่ืนและผูใ้หญ่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้บรรยากาศท่ีอบอุ่นมีความสุข  และ
เรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลกัษณะต่างๆกนั  และมีการปรับปรุงหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยสอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน   
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   3.  ด้านการมีส่วนร่วม  จดัอนัดบัในภาพรวมอยู่ล  าดบัท่ี 3  คิดเป็นค่าเฉล่ีย  3.89  มีค่า S.D  เท่ากบั  
0.80  การแปลผลเท่ากับ มาก  พบว่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่งตวัแทนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่วนมากมีการส่ง
ตวัแทนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเขา้ร่วมประชุมของเทศบาลหรือ อบต. มีการประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ให้มีการจดับอร์ดข่าวสารแจง้ผูป้กครองทราบ
กิจกรรมประจ าวนัของเด็กและมีการแจง้ประสานงานระหวา่งผูป้กครอง คณะกรรมการการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก    ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กเล็ก   มีการ
ประชุมคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยา่งต่อเน่ืองพฒันาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัธรรมชาติการ
เรียนรู้ของเด็ก และ มีการประชุมคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อยา่งต่อเน่ือง   
 4.  ด้านอาคารสถานที่  ความปลอดภัยสภาพแวดลอ้ม   จดัอนัดบัในภาพรวมอยู่ล  าดบัท่ี 4  คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย  3.82  มีค่า S.D  เท่ากบั  0.96  การแปลผลเท่ากบั มาก  พบวา่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการจดัของเล่นใหอ้ยูใ่น
บริเวณท่ีๆ เด็กสามารถหยบิมาเล่นได ้มีการจดัหอ้งกิจกรรมอยา่งเป็นสดัส่วน  เช่น  หอ้งเรียน  หอ้งนอน  หอ้งครัว  
ห้องปฐมพยาบาล   มีอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเหมาะสม  ภูมิทศัน์สวยงาม  สะอาดเรียบร้อยและมี
แสงสวา่งเพียงพอ   มีแผนซกัซอ้มอคัคีภยัอยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง  มีเคร่ืองเล่นและของเล่นในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ปลอดภยัจากสารปรอทสารตะกั่วเจือปนท่ีสามารถก่อให้เกิดอนัตรายต่อเด็กได้ ในบางองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มีอาคารสถานท่ี  มีการช ารุด  เส่ียงต่อการเกิดอนัตรายต่อเด็ก  และบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในบาง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 5. ด้านบุคลากร  จดัอนัดบัในภาพรวมอยูล่  าดบัท่ี 5  คิดเป็นค่าเฉล่ีย  3.75  มีค่า S.D  เท่ากบั  0.96  การ
แปลผลเท่ากบั มาก  มีรายละเอียดการจดัล าดบัภายในดา้นบุคลากรดงัน้ี  บุคลากรภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสงักดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จงัหวดัขอนแก่น  รู้จกับทบาทหนา้ท่ีของตนเองเป็นอยา่งดี   องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีการส่งเสริมการปฐมนิเทศหัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ครูผูดู้แลเด็ก  และผูดู้แลเด็กท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
ใหม่รวมทั้งอบรมศึกษาดูงานท่ีมีประโยชน์ต่อสายงานท่ีปฏิบติั   การนิเทศบุคลากรในการด าเนินงานศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กมีความต่อเน่ืองทุกปี   มีผูท้  าหนา้ท่ีธุรการ  การเงิน  และพสัดุของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามระเบียบโดยตรง 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุนการศึกษาแก่หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  ครูผูดู้แลเด็ก  
ผูดู้แลเด็ก  และพนกังานจา้งเหมาบริการในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามหลกัเกณฑแ์ละฐานะการคลงั  ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ส่วนใหญ่มีครูผูดู้แลเด็ก  ทุกศูนยมี์ส่วนนอ้ยท่ีไม่มีครูผูดู้แลเด็ก  มีแต่ผูดู้แลเด็กและลูกจา้งชัว่คราว   
 6.  ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั  จดัอนัดบัในภาพรวมอยูล่  าดบัท่ี 6  คิดเป็นค่าเฉล่ีย  
3.53  มีค่า S.D  เท่ากบั  1.06  การแปลผลเท่ากบัมาก  พบวา่   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของท่านมีการประสาน
ให้ความช่วยเหลือให้กบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดัและหน่วยงานอ่ืนในการถ่านทอดความรู้  เช่น การจดัท า
แผนการเรียนรู้ปฐมวยั  การจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษา  การส่งเสริมการสอนต่างๆ   เห็นความส าคญัในการ
ร่วมมือส่งเสริมเครือข่ายเพ่ือการศึกษาปฐมวยั  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งานดา้นเครือข่าย
โดยให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนไดรั้บทราบและเขา้ร่วมเครือข่าย มีการเปิดโอกาสให้ปราชญช์าวบ้านมา
ช่วยถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กน้อย  และสุดท้ายคือภายในอ าเภอและระดับจังหวดั
ขอนแก่นเคยมีการท าขอ้ตกลงในภารกิจส่งเสริมการศึกษาพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ร่วมกนัแต่ขาดการต่อยอดและ
ท าเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง  
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อภิปรายผล     
จากตารางสรุปพบวา่แนวทางการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จงัหวดั

ขอนแก่น  จากล าดบัท่ีควรพฒันามากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด  ไดแ้ก่  1.  ดา้นการส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็ก                
2. ดา้นบุคลากร   3.ดา้นอาคารสถานท่ี ความปลอดภยัสภาพแวดลอ้ม      4. ดา้นการมีส่วนร่วม   5. ดา้นวิชาการ  
และกิจกรรมตามหลกัสูตร   และ 6. ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ ช่อ  
สนัธนพิพฒัน์.  (2553)   พบวา่รูปแบบการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตน้แบบน่าอยูป่ระกอบดว้ย 1.ดา้นการ
วางแผน  2. ดา้นการด าเนินการตามแผน  3.  ดา้นการตรวจสอบประเมินผล  4.  ดา้นการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงให้เหมาะสมโดยให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม  5.  ผลของการส าเร็จคือไดรั้บรางวลัตอบแทน   
สอดคลอ้งกบัแนวคิดโมเดลวงจรแห่งการพฒันา  คู่มือการประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการ หรือพนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ิน.   (2558)  คือ  1.  การวางแผน  หมายถึง  การให้ความส าคญัในการร่วมมือในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น
เครือข่าย  ชุมชน  รัฐบาล  ผูป้กครอง ฯลฯ  ให้เสนอความคิดเห็นการกระท าร่วมกนั  2. การติดตาม  หมายถึง  
ติดตามความคืบหนา้ สอบถามความกา้วหน้าบ่อยๆ  3. การพฒันา  หมายถึง  การให้ค  าแนะน าเพื่อการปรับปรุง  
เปล่ียนแปลงใหดี้ข้ึนกวา่เดิม    4.  ประเมินค่า  หมายถึง  ใหคุ้ณค่างาน ใหค้วามส าคญัล าดบัความจ าเป็นเร่งด่วน  5.  
ให้รางวลั  หมายถึง  ค  าพูด  ค  าชม  การให้ขวญัก าลังใจ  ไม่ว่าจะเป็นส่ิงของ  ให้โล่รางวลัเชิดชูเกียรติ                                      
การเล่ือน ขั้นเงินเดือน ฯลฯ 
  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวจัิยไปใช้ 
การศึกษาแนวทางการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัขอนแก่น  ใน

คร้ังน้ี  มีความเห็นจากแนวทางการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของทั้ ง  6  ด้าน  อยู่ในระดับมาก  แต่ควรมีการ
ส่งเสริมเครือข่ายให้มีขอ้ตกลงร่วมกันในการพฒันาเด็กเล็กดา้นต่างๆในระดับต าบลระดบัอ าเภอ และระดบั
จงัหวดั  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยเนน้การพฒันาดา้นการส่งเสริมเครือข่ายเป็นอนัดบั
แรก   และโมเดลแห่งการพฒันามาปรับใชใ้นการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
               ควรมีการศึกษาแนวทางการพฒันาศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดั
ขอนแก่นในรูปแบบท่ีชดัเจน และสามารถปฏิบติัการเป็นล าดบัขั้นตอนโดยผูว้จิยัไดแ้สดงภาพกวา้งๆได ้ตามภาพ
ท่ี 2  คู่มือการประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน.  (2558) 
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ภาพที ่ 2  โมเดลวงจรแห่งการพฒันา 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค์ 2 ขอ้ คือ (1) เพ่ืออธิบายความหมายและแนวคิดของการด าเนินธุรกิจเรือ

ส าราญ และความส าคญัของการผลิตบณัฑิตไทยในโลกยคุ AEC และ (2) เพื่อน าเสนอแนวทางการผลิตบณัฑิต
ระดบัปริญญาตรีให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์เพ่ือเขา้สู่ธุรกิจเรือส าราญในโลกยุค AEC ผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เอกสารพบว่า 1. ธุรกิจเรือส าราญเป็นการประกอบกิจการในสายงานบริการบนเรือท่องเท่ียวหรือ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทางเรือ เปรียบเสมือนกับโรงแรมลอยน ้ า และการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ท าให้ธุรกิจเรือส าราญไดรั้บความนิยมในประเทศไทย แต่การ
ผลิตบณัฑิตเพ่ือป้อนเขา้สู่ธุรกิจดงักล่าวยงัเป็นปัญหา เน่ืองจากหลกัสูตรท่ีเปิดสอนดา้นน้ีโดยตรงมีจ านวนไม่มาก 
และยังไม่มีการก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตส าหรับการประกอบอาชีพในธุรกิจด้านน้ี
นอกเหนือไปจากผลการเรียนรู้ 5 ด้านตามกรอบ TQF 2. แนวทางการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีให้มี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์พ่ือเขา้สู่ธุรกิจเรือส าราญในโลกยุค AECมี 4 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) การเปิดหลกัสูตรใหม่ (2) 
การก าหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีธุรกิจเรือส าราญตอ้งการ (3) การปลูกฝัง บ่มเพาะ และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพโดยหลักสูตรและ (4) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
ค าส าคญั: ธุรกิจเรือส าราญ การผลิตบณัฑิต ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this article are (1) to explain the definition and concept of Cruise Lines Business and 
the importance of Thai graduate production in the World of ASEAN Economic Community (AEC), and (2) to 
propose guidelines on the Bachelor’s degree graduate production with desirable attributes to the Cruise Lines 
Business in AEC world. The results of document analysis and synthesis are as follows: 1. The Cruise Lines 
Business is the engagement of service business on cruises that looks like a floating ships industry. Also, AEC is 
an important factor to make the Cruise Lines Business popular in Thailand. However, we are facing the problem 
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of graduate production for this kind of business because there is little curriculum teaching in this field of study 
and the desirable attributes of the graduates finishing this field of study have not been identified apart from five 
learning outcomes identified by Thai Qualification Framework (TQF). 2. The guidelines on the Bachelor’s degree 
graduate production with desirable attributes to the Cruise Lines Business in AEC world consist of four issues: 
(1) there should be a specific curriculum teaching Cruise Lines Business, (2) the desirable attributes of the 
graduates of Cruise Lines Business curriculum must formally be identified, (3) the curriculum educates, 
incubates, and trains to make the graduates ready for the AEC World, and (4) there should be related cooperation 
networks both domestic and abroad.  
 
KEYWORDS: Cruise Lines Business, Graduate Production, ASEAN Economic Community 
 

1. บทน า 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวบนเรือ (Cruise industry) ก าลงัเติบโตอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั เน่ืองดว้ยคน
ตอ้งการการท่องเท่ียวเพ่ือพกัผ่อนมากข้ึน และธุรกิจเรือส าราญ (Cruise lines business) ก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึง
ส าหรับการท่องเท่ียวทางเรือท่ีคนไทยก าลงันิยม แต่ถา้มองในเชิงของสถิติในบริบทโลกพบวา่ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 
เป็นตน้มา อตัราการเจริญเติบโตของนกัท่องเท่ียวทางเรือต่อปีโดยเฉล่ียอยูป่ระมาณ 7.2% ของจ านวนนกัท่องเท่ียว
ทั้ งหมดทั่วโลก ในปี ค.ศ. 2011 มีเรือส าราญรองรับจ านวน 12 ล าท่ีมาจากสมาคมธุรกิจเรือส าราญนานาชาติ 
(Cruise Lines International Association: CLIA) โดยเรือดังกล่าวสามารถรองรับผูโ้ดยสารได้ตั้ งแต่ 162 คนไป
จนถึง 3,652 คน และในปี ค.ศ. 2012 มีจ านวนนกัท่องเท่ียวทางเรือมากกวา่ 20 ลา้นคน โดยประมาณ 11.2 ลา้นคน
มาจากประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ (North American)และแถบทะเลแคริบเบียน (Baker and Stockton, 2013) 
และในแถบทวีปเอเชียก็ถือไดว้า่ ธุรกิจเรือส าราญก าลงัขยายตวัอยา่งรวดเร็ว มีเรือส าราญท่ีให้บริการจ านวนมาก 
เช่น เรือ Sapphire Princess ให้บริการในแถบตะวนัออกไกล (Far East) และจะเดินเรืออยู่ในเฉพาะทวีปเอเชีย 
เท่านั้น เป็นตน้ การท่องเท่ียวทางเรือในแถบเอเชียก าลงัไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก Brad Anderson 
ซ่ึงเป็น CEO ของ America’s Vacation Center ตั้งอยูท่ี่ Escondido, CA กล่าววา่ “Asia is hot, and getting hotter.”  
(Young, 2006) 

ปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยก าลงัอยู่ในโลกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ท่ีการด าเนินธุรกิจต่างๆ เป็นไปอยา่งเสรี และเป็นโอกาสทองของประเทศไทยท่ีจะ
ผลิตก าลงัคนเขา้สู่ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในการด าเนินธุรกิจเรือส าราญ ก าลงัคนหรือทุนมนุษยด์า้นน้ียงัมี
จ านวนจ ากดั ขณะท่ีความตอ้งการของตลาดยงัมีอยูจ่  านวนมาก จึงถือไดว้า่การผลิตบณัฑิตพร้อมใช ้(Work-ready 
graduate) ในธุรกิจเรือส าราญ เป็นความตอ้งการจ าเป็น (Needs) ท่ีไม่ใช่แค่สังคมไทยตอ้งการ แต่หมายรวมถึงทั้ง 
10 ประเทศท่ีอยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน 
เวยีดนาม พม่า กมัพชูา และลาว (ASEAN, 2005) 
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2. วตัถุประสงค์ 

(1)เพ่ืออธิบายความหมายและแนวคิดของการด าเนินธุรกิจเรือส าราญ และความส าคญัของการผลิต
บณัฑิตไทยในโลกยคุ AEC 

(2) เพื่อน าเสนอแนวทางการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์พ่ือเขา้สู่ธุรกิจ
เรือส าราญในโลกยคุ AEC 

 

3. ธุรกจิเรือส าราญ คืออะไร  
ธุรกิจเรือส าราญหรือท่ีภาษาองักฤษใชค้  าวา่ Cruise Lines Businessหมายถึง การประกอบกิจการในสาย

งานบริการบนเรือท่องเท่ียวหรืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทางเรือ มีรายไดจ้ากการคิดค่าบริการต่างๆ ในความคิด
ของผูเ้ขียนมองว่า เรือส าราญ เหมือนกับโรงแรมลอยน ้ า (Floating hotel) ท่ีให้บริการเหมือนโรงแรมทัว่ไปท่ี
ประกอบดว้ยแผนกต่างๆ เช่น แผนกห้องพกั แผนกอาหาร แผนกแม่บา้น แผนกท่องเท่ียว เป็นตน้ และคุณภาพ
ของเรือส าราญก็มีหลายระดับไม่ต่างจากโรงแรม เช่น เรือส าราญระดับ 3-5 ดาว เป็นตน้ และอาจมีช่ือเรียก
ต าแหน่งงานแตกต่างกนัออกไป เช่น ในโรงแรมขนาดใหญ่ ระดบั 5 ดาว บางโรงแรมท่ีมีการบริการในห้องพกั
เปรียบเสมือนแม่บา้นส่วนตวั จะเรียกวา่ต าแหน่ง Butler แต่ส าหรับเรือส าราญแลว้จะมีควบ 2 ต าแหน่งเขา้ดว้ยกนั 
โดยจะเรียกต าแหน่งน้ีวา่ Stateroom Attendant เป็นตน้  

ธุรกิจเรือส าราญอยูใ่นประเภทธุรกิจการใหบ้ริการท่ีมีความส าคญัและไดรั้บความนิยมอยา่งมากในยคุน้ี 
เน่ืองจากเหตุผลหลายประการ ไดแ้ก่ (1) การเจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเท่ียว (2) การรวมตวัของประเทศใน
อาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และ (3) มีโอกาสในการเก็บเงินค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบั
อาชีพในสายงานบริการด้านอ่ืนๆ ส าหรับค่าตอบแทนของการท างานในธุรกิจเรือส าราญน้ีถือว่าสูงมากเม่ือ
เปรียบเทียบกบัการประกอบอาชีพในโรงแรมทัว่ๆ ไป โดยต าแหน่งงานในธุรกิจเรือส าราญอาจเร่ิมตน้ท่ี 90,000 – 
120,000 บาท ซ่ึงเป็นอตัราเงินเดือนท่ีค่อนขา้งสูง ขณะท่ีโรงแรมทัว่ไปต าแหน่ง Housekeeper อตัราเงินเดือนจะ
เร่ิมตน้ท่ี 15,000 บาท ไปจนถึงระดบั Supervisor จะได้ประมาณ 30,000 บาท หรือถา้ท าธุรกิจการบิน เร่ิมจาก
พนักงาน Ground และไต่ระดับข้ึนไปเป็นต าแหน่งอ่ืนๆ จะเร่ิมต้นท่ี 30,000 - 50,000 บาท เป็นต้นสาเหตุท่ี
พนกังานบนเรือส าราญไดค้่าตอบแทนสูง อาจเป็นเพราะผูท่ี้ประกอบอาชีพบนเรือส าราญจะไม่ค่อยมีโอกาสไดใ้ช้
เงิน ไม่วา่จะเป็นค่าอาหารและค่าท่ีพกั จะวา่ไปแลว้ขอ้ดีของอาชีพน้ีก็คือ สามารถเก็บเงินไดร้้อยละ 100 อาชีพบน
เรือส าราญจึงเป็นอาชีพใหม่ท่ีน่าสนใจในยคุปัจจุบนั  

Baker and Stockton (2013) ไดท้ าวิจยัและคน้พบวา่ ในแต่ละปีมีคนเป็นลา้นๆ ท่ีเดินทางพกัผอ่นโดยใช้
เรือส าราญ (Cruise ships) และเรือส าราญบางล าก็สามารถรองรับผูโ้ดยสารและลูกเรือไดเ้ป็นพนัๆ คน โดยเรือ
เหล่าน้ีเปรียบเสมือนเมืองลอยน ้ า (Floating cities) ท่ีเตม็ไปดว้ยขอ้เสนอมากมายไม่วา่จะเป็นอาหารและส่ิงบนัเทิง
ต่างๆ ในทางตรงกนัขา้ม ก็มีความเป็นไปไดว้่าผูโ้ดยสารอาจจะเจ็บป่วยจากอาหารหรือเช้ือโรคต่างๆ ได้ ผูท่ี้
ท างานบนเรือส าราญ (Cruise ship operator) จะตอ้งมีหน้าท่ีปกป้องผูโ้ดยสารบนเรือให้ดีท่ีสุด จากผลการเก็บ
ขอ้มูลกบัผูโ้ดยสารท่ีเดินทางในแถบทะเลแคริบเบียนตะวนัออก (Eastern Caribbean cruise) ซ่ึงส่วนใหญ่มาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (62.40%) และประเทศแคนาดา (11.2%) พบวา่ คนส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการเรือส าราญเป็นคน
หนุ่มสาว การศึกษาดี และมีรายไดสู้งเกิน 5 หม่ืนดอลล่าร์สหรัฐต่อเดือน และมีความกงัวลในเร่ืองความปลอดภยั
เก่ียวกบัอาหารบนเรือ (Food safety) โดยเฉพาะท่ีจะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัทอ้ง (Stomach problems) 
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เช่น ท้องเสีย เป็นต้น ดังนั้ น ก่อนท่ีจะเดินทางโดยเรือส าราญ จะต้องมีการส่ือสารระหว่างผูใ้ห้บริการและ
ผูโ้ดยสารเป็นอย่างดีเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและการรับประทานอาหารบนเรือและการให้บริการทางด้าน
การแพทยบ์นเรือก็จะตอ้งคดัผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมมาท างาน (Dahl, 2009) โดยผูป้ระกอบการธุรกิจเรือส าราญ 
ควรท่ีจะท างานเชิงรุก (Proactive approach) ในการใหข้อ้มูลต่างๆ เหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงการสร้างความไวว้างใจ 
(Trust) ระหวา่งผูโ้ดยสารกบัผูป้ระกอบการธุรกิจเรือส าราญ 

หัวใจส าคญัของการด าเนินธุรกิจเรือส าราญ คือ “การสร้างความประทบัใจแรกพบ (First impression)” 
หรือหลกัการของ “ความจริงเพียงชั่วครู่ (Moment of Truth)” หากเจ้าของธุรกิจบริการใดๆ ไม่ใช่แค่ธุรกิจเรือ
ส าราญสามารถสร้างความประทบัใจแรกพบไดก็้จะท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ เม่ือเร่ิมตน้ดี กา้วต่อไปจึงเป็น
เร่ืองง่าย Petrick et al. (2006) ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ Moment of Truth เป็นส่ิงท่ีมีพลงัอยา่งมาก เพราะอาจท าใหค้นเปล่ียน
ประสบการณ์การรับบริการจากบวกเป็นลบหรือจากลบเป็นบวกไดท้นัที จากผลการวิจยัของ Petrick et al. ท าให้
เขา้ใจความพึงพอใจของผูโ้ดยสารบนเรือส าราญเป็นอยา่งดี รวมไปถึงคุณค่าท่ีไดรั้บ (Perceived value) การพูด
แบบปากต่อปาก (Word of mouth) และเจตนาท่ีจะมาใชบ้ริการอีกคร้ัง (Repurchase) สรุปก็คือ เทคนิคการบนัทึก
เหตุการณ์ส าคญั (Critical incident technique) เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถน ามาช่วยในการบริหารจดัการธุรกิจเรือ
ส าราญได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะช่วยให้ผูป้ระกอบการหรือผูใ้ห้บริการธุรกิจเรือส าราญวิเคราะห์ได้ว่า 
เหตุการณ์หรือการกระท าอะไรท่ีเป็นบวกหรือลบ และจะส่งผลต่อผูโ้ดยสารอยา่งไร เพ่ือน าไปสู่การวางแผนการ
ใหบ้ริการบนเรืออยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

การด าเนินธุรกิจเรือส าราญโดยใชห้ลกั Moment of Truth จะน าไปสู่การสร้างเจตคติท่ีฝังแน่นในจิตใจ
เก่ียวกบัการใหบ้ริการ (Service mindset) เพราะผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการเรือส าราญจะเกิดความรู้สึกทางบวกและมี
แนวโน้มท่ีจะมาบริการอีกในคร้ังต่อๆ ไป หลกัการของ Moment of Truth มี 3 ขอ้ท่ีส าคญั คือ (1) ลูกคา้หรือ
ผูโ้ดยสารเรือส าราญมีปฏิกิริยาและตดัสินคุณภาพทนัทีจากการบริการในขณะนั้น (2) การวิเคราะห์ Moment of 
Truth  ท าให้ทราบถึงระดบัของคุณภาพในการให้บริการในขณะนั้น และ (3) การปรับปรุงคุณภาพท าไดอ้ย่าง
รวดเร็วเพราะทราบปฏิกิริยาของผูโ้ดยสารแบบทนัทีทนัใดในขณะนั้น  

ในส่วนของการขบัเคล่ือนธุรกิจเรือส าราญในประเทศไทย จ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายประการ เช่น การ
พฒันาระบบโลจิสติกส์ทางเรือให้สามารถรองรับการขยายตวัของเรือส าราญ โดยท่าเรือในประเทศไทยจะตอ้ง
สามารถรองรับเรือส าราญได้ทั่วโลก โดยเฉพาะในจังหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีติดทะเลและเป็นแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ท่ี
ชาวต่างชาติสนใจเดินทางมาเยี่ยมชมจากผลการวิจยัของ ไพฑูรย ์มนตพ์านทองและเทิดชาย ช่วยบ ารุง (2558) ท่ี
ไดท้ าวิจยัเร่ือง ผลการปฏิบติังานการจดัการท่าเรือแวะพกัของจงัหวดัภูเก็ต ส าหรับการท่องเท่ียวเรือส าราญ : การ
ประเมินผลโดยการใชก้ารวเิคราะห์ความส าคญัและการผลการปฏิบติังาน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบัมากท่ี
จะตอ้งค านึงถึงในการจัดการท่าเรือเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเรือส าราญ ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว ผูใ้ห้บริการ ความคุม้ค่าเงิน ความปลอดภยับนฝ่ัง สุขอนามยั ความสะอาด สภาพอากาศและทะเล พิธี
การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แผนรับมือภาวะฉุกเฉิน การเช่ือมต่อระหวา่งท่าเรือ ส่ิงอ านวยความสะดวกของ
ท่าเรือ โครงสร้างพ้ืนฐานของท่าเรือ เสถียรภาพทางการเมืองจากงานวิจยัดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า การจดัการ
ท่าเรือและการจดัการโลจิสติกส์จึงเป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีส าคญัท่ีประเทศไทยจะตอ้งใหค้วามส าคญัเพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับการพฒันาธุรกิจเรือส าราญใหก้า้วหนา้ต่อไป เป็นตน้  
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 นอกจากน้ี การเปิดตลาดธุรกิจเรือส าราญไปสู่อาเซียนและภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก โดยรัฐบาลไทยจะตอ้งมี
นโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการขยายเส้นทางเดินเรือไม่ใช่แค่ในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่เส้นทางเดินเรือควรจะมี
หลายเส้นทางไปยงัภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก เช่น ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย เป็นตน้ หรือแมแ้ต่การด าเนินธุรกิจเรือ
ส าราญ โดยการเปิดบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจดา้นน้ีโดยตรง เช่น บริษทัเรือส าราญล่าสุดสัญชาติไทยคือ Millennium 
Viller เป็นตน้ ส าหรับตวัอยา่งเรือส าราญท่ีมาเทียบท่าในประเทศไทยและสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศเป็นจ านวนมาก 
เช่น เรือส าราญท่องเท่ียว Pacific Eden น านกัท่องเท่ียวต่างชาติจ านวน 1,400 คน ท่องเท่ียว ก่อนจะเดินทางต่อไป
ยงัท่าเรือแหลมฉบงั เพ่ือแวะเท่ียวจงัหวดัชลบุรีหรือเรือส าราญSuperstar Virgo ของ Star Cruises ให้บริการใน
เสน้ทางสิงคโปร์-ลงักาว-ีภูเก็ต-มะละกา-กวัลาลมัเปอร์-สิงคโปร์เป็นตน้  
 

 
 

ภาพที ่1 เรือส าราญท่องเท่ียว Pacific Eden  
(ท่ีมา: http://www.thairath.co.th/content/685713, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559) 

 

 
 

ภาพที ่2 เรือส าราญ Superstar Virgo ของ Star Cruises  
(ท่ีมา:https://en.wikipedia.org/wiki/SuperStar_Virgo, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559) 
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4. คุณลกัษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรีในโลกยุค AEC 
 โลกยคุ AEC ในบทความน้ีหมายถึง สถานการณ์ท่ีประเทศสมาชิกใน ASEAN จ านวน 10 ประเทศมี
ความร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจอยา่งเขม้แขง็ เป็นไปตามค าขวญัของ ASEAN ท่ีวา่  “One Vision, One Identity, One 
Community” หรือ “หน่ึงวสิยัทศัน์ หน่ึงเอกลกัษณ์ หน่ึงประชาคม” โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2558 ท่ีผา่นมา ประเทศ
สมาชิกทั้ง 10 ประเทศรวมตวักนัเป็นประชาคม เรียกวา่ “ประชาคมอาเซียน” ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ด าเนินธุรกิจของประเทศไทย การรวมกนัเป็นประชาคมเดียว (Single community) ท าใหอ้าเซียนกลายเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียว (Single market and production base) มีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน เงินทุน และ
แรงงานฝีมืออยา่งเสรี ดงันั้น การผลิตและพฒันาบณัฑิตไทยสู่ตลาดแรงงานตอ้งค านึงถึงตลาดใน ประชาคม
อาเซียนดว้ย (ชินวรณ์ บุณยเกียรติ, 2553) ตลอดจนการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา โดยเฉพาะการผลิตบณัฑิต
ในระดบัปริญญาตรีเพ่ือรองรับสถานการณ์ดงักล่าว  
 การผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีในประเทศไทยในปัจจุบันเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF:  HEd)  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 
และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2552โดยมีการก าหนดใหห้ลกัสูตรพฒันาบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะหรือ
ผลการเรียนรู้ (Learning outcome) ท่ีส าคญั5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม (2) ดา้นความรู้ (3) ดา้นทกัษะ
ทางปัญญา (4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี โดยถือว่าคุณลกัษณะ 5 ดา้นดงักล่าวเป็นคุณลกัษณะร่วม (Common 
characteristics) โดยทัว่ไปท่ีบณัฑิตในทุกสาขาวิชาในประเทศไทยจ าเป็นจะตอ้งมี อย่างไรก็ตาม หลกัสูตรหรือ
สาขาวิชาก็สามารถก าหนดคุณลกัษณะหรือผลการเรียนรู้เพ่ิมเติมไดใ้ห้เหมาะสมกบัสาขาวิชาของตนเอง และ
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
 อยา่งไรก็ดี การพฒันาคุณภาพบณัฑิตไทย นอกจากจะตอบสนองต่อลกัษณะของบณัฑิตตาม TQF แลว้ 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ท าให้
หน่วยงานตน้สงักดัของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย เช่น สกอ. กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา เป็นตน้ มีนโยบายท่ีชดัเจนท่ีจะผลิตและพฒันาบณัฑิตใหต้อบสนองต่อความทา้ทายท่ีมีต่อการอุดมศึกษา 
อนัเป็นผลมาจากการรวมตวัของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและสถาบนัอุดมศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้าง
ความมัน่ใจให้แก่สังคมว่า สามารถผลิตบณัฑิตไดอ้ย่างมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของการพฒันา
ประเทศไทยท่ีมุ่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ 
สกอ., 2553) 
 ในปัจจุบนั มีงานวจิยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีอาเซียนคาดหวงัท่ีอาจจะ
หยบิยกมาเป็นตวัอยา่งได ้คือ สุบิน ยรุะรัช และคณะ (2554) ท่ีคน้พบวา่ คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีอาเซียนคาดหวงั 
มีจ านวน  26 คุณลักษณะ ซ่ึงเป็นการแบ่งคุณลักษณะตามทฤษฎีจุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Taxonomy of 
Educational Objectives) ของ Bloom & others (1971)ไดแ้ก่ (1) ดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive domain) มีจ านวน 12 
คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ ทกัษะทางปัญญา ความรู้ในสาขาวิชา การคิดสร้างสรรค ์การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
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การคิดเชิงวิพากษ ์ความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหา ความสามารถเชิงตวัเลข ความสามารถในการบริหาร
จดัการตนเอง การบริหารเวลา ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความสามารถดา้นภาษาองักฤษ (2) ดา้นจิตพิสัย 
(Affective domain) มีจ านวน 8 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ คุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณในวชิาชีพ ความซ่ือสตัยสุ์จริต
ทศันคติท่ีดีต่องาน/เพ่ือนร่วมงาน การมองเห็นคุณค่าในตนเอง ความเป็นผูน้ า บุคลิกภาพท่ีดี ความตระหนกัใน
ตนเอง การตดัสินใจอยา่งมีคุณธรรม ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร แรงจูงใจในการท างาน มุมมองสากล/
ความเป็นพลโลก ความมัน่ใจ และ (3) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain) มีจ านวน 6 คุณลกัษณะ ได้แก่ 
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะการท างานเป็นทีม ทกัษะทางสังคม/ทกัษะระหวา่งบุคคล ทกัษะการ
ปฏิบติั/ทกัษะทางวิชาชีพ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะในการปรับตวั และทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลและนอกจาก
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์แลว้ ผลการวิจยัของ สุบิน ยุระรัช และคณะ ได้ช้ีให้เห็นว่า อาชีพท่ีประชาคมอาเซียน
คาดหวงัมีจ านวน 15 สาขาอาชีพ ไดแ้ก่ (1) แพทย ์(2) ทนัตแพทย ์(3) พยาบาล (4) นกัส ารวจ (5)  ผูเ้ช่ียวชาญการ
ประมง (6) นักเทคโนโลยีการอาหาร (7) วิศวกร (8) สถาปนิก (9) ผูป้ระกอบอาชีพดา้นบริการท่องเท่ียว (10) 
มคัคุเทศก์ (11) พนักงานโรงแรมภคัตาคารหรือร้านอาหาร (12) นักบญัชี (13) นักธุรกิจนักลงทุนหรือเจา้ของ
กิจการ (14) นกักฎหมาย หรือทนายความ และ (15) นกัสิทธิมนุษยชน  
 ในบริบทของธุรกิจเรือส าราญ จะเห็นไดว้า่ จากผลการวจิยัของสุบิน ยรุะรัช และคณะ ท่ีน าเสนอมาเป็น
ตวัอย่างขา้งตน้ เป็นขอ้พิสูจน์ท่ีชัดเจนและยืนยนัได้ว่า ผูป้ระกอบอาชีพด้านบริการท่องเท่ียวหรือพนักงาน
โรงแรมภตัตาคารหรือร้านอาหาร เป็นกลุ่มอาชีพท่ีอาเซียนคาดหวงั ดังนั้น การผลิตก าลงัคนด้านน้ีจึงเป็นท่ี
ต้องการอย่างมาก และเป็นเหตุให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งควรจะตระหนัก และด าเนินการให้สอดคลอ้ง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั เช่น การพฒันาคุณภาพและคุณลกัษณะของบัณฑิตในสาขาวิชาด้านการ
ท่องเท่ียวและโรงแรม หรือแมแ้ต่การเปิดหลกัสูตรในสาขาวชิาการจดัการธุรกิจเรือส าราญ เป็นตน้  

 
5. แนวทางการผลติบัณฑิตให้มีคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์เพือ่เข้าสู่ธุรกจิเรือส าราญในโลกยุค AEC 
 สถาบนัอุดมศึกษาคือ แหล่งของความรู้และวชิาการต่างๆ และถือวา่เป็นตน้น ้ าของการผลิตบณัฑิตระดบั
ปริญญาตรีใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์เพ่ือใหมี้ความพร้อมก่อนประกอบอาชีพในธุรกิจเรือส าราญส าหรับแนว
ทางการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์เพ่ือเขา้สู่ธุรกิจเรือส าราญในโลกยุค AEC   
ผูเ้ขียนขอสรุปดงัน้ี 
 (1) การเปิดหลกัสูตรใหม่ หรือการปรับปรุงหลกัสูตรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมธุรกิจเรือส าราญ การผลิต
บัณฑิตเพ่ือรองรับการท างานในธุรกิจเรือส าราญน้ี สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน 
จะตอ้งเปิดสาขาทางดา้นน้ีโดยตรง เพ่ือผลิตก าลงัคนออกไปท างานใหเ้พียงพอตอ่ความตอ้งการ (ปัจจุบนัสาขาวชิา
น้ียงัมีไม่มากในประเทศไทย) โดยเฉพาะจุดเด่นของหลกัสูตรทางดา้นน้ี คือ การเรียนและฝึกงานไปพร้อมกนั 
กล่าวคือ เรียนไปดว้ย ท่องเท่ียวไปดว้ย 
 (2) หลกัสูตรท่ีเปิดสอนในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการธุรกิจเรือส าราญจะตอ้งก าหนดคุณลกัษณะ
ของบัณฑิตท่ีธุรกิจเรือส าราญตอ้งการ นอกเหนือไปจากคุณลกัษณะหรือผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ สกอ. เช่น 
ทกัษะภาษาองักฤษ (English literacy) เพราะบณัฑิตท่ีไปท างานในธุรกิจดา้นน้ีจะตอ้งมีโอกาสไดพ้บปะพดูคุยกบั
ชาวต่างชาติ การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ให้อยู่ในระดบัท่ีใชง้านได ้จึงเป็นเร่ืองจ าเป็น 
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ตามท่ีกฎบัตรอาเซียน (ASEAN charter) ได้ระบุไว้ว่า “The working language of ASEAN shall be English.” 
(ASEAN, 2007) แสดงให้เห็นว่า ภาษาองักฤษ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการติดต่อส่ือสาร เพราะเม่ือมีการรวม
ประเทศเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC แลว้ การท าธุรกิจกบัชาวต่างชาติจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษ
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 (3) การปลูกฝัง บ่มเพาะ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยหลกัสูตรจะตอ้งจดัการศีกษาและจดักิจกรรม
หรือโครงการท่ีหลากหลายเพ่ือฝึกฝนให้นกัศึกษาไดพ้ฒันาตนเองใหมี้ความพร้อมก่อนท างานจริงบนเรือส าราญ 
เช่น การไปสหกิจศึกษาบนเรือในช่วงเวลาหน่ึง เป็นตน้ ดังนั้น นักศึกษาท่ีจะเขา้มาเรียนในสายงานบริการน้ี
จะต้องมีความอดทน พร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ เข้าใจความแตกต่างของวฒันธรรมในแต่ละชาติ มีทักษะ
ภาษาองักฤษท่ีดี และมีหวัใจของการบริการ (Service mind)  
 (4) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น โรงเรียน
เดินเรือสากล โรงแรมระดบั 5 ดาวต่างๆ ท่ีมีหุ้นส่วนการด าเนินธุรกิจเรือส าราญ เป็นตน้ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทย
ได้รับใบอนุญาตเดินเรือ (Seaman book) ซ่ึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพบนเรือส าราญและการ
ฝึกงานของนกัศึกษาท่ีเรียนในสาขาวชิาการจดัการธุรกิจเรือส าราญ  

 
6. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ธุรกิจเรือส าราญเป็นการประกอบกิจการในสายงานบริการบนเรือท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัและเป็นท่ี
นิยมในประเทศไทยในปัจจุบัน การผลิตบัณฑิตเพ่ือเข้าสู่ธุรกิจเรือส าราญในโลกยุค AECเป็นหน้าท่ีของ
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดหลกัสูตรทางดา้นน้ีจะตอ้งเตรียมการและด าเนินการใหป้ระสบความส าเร็จ โดยเฉพาะใน 
4 เร่ืองท่ีส าคญั ไดแ้ก่ (1) สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความพร้อมควรเปิดหลกัสูตรใหม่ท่ีสอนทางดา้นน้ีโดยตรง เพื่อ
ผลิตบณัฑิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกิจเรือส าราญ (2) การก าหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีธุรกิจเรือ
ส าราญตอ้งการโดยค านึงถึงสถานการณ์ทางดา้นการท่องเท่ียวในปัจจุบนั (3) หลกัสูตรท่ีเปิดสอนสาขาน้ีจะตอ้งจดั
กิจกรรมหรือโครงการท่ีหลากหลายเพ่ือปลูกฝัง บ่มเพาะ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นกัศึกษามีความพร้อม
มากท่ีสุดก่อนเร่ิมท างานจริงเม่ือส าเร็จการศึกษาไปแลว้ และ (4) สถาบันอุดมศึกษาควรสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่วา่จะเป็นหน่วยงานราชการ บริษทัเดินเรือ และ
ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวต่างๆ 
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บทคัดย่อ  
การวจิยัเชิงส ารวจน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นคุณลกัษณะ พฤติกรรมการ

เปิดรับส่ือ การรับรู้ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์และการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของ
นกัเรียนโรงเรียนในเขตจงัหวดัเพชรบูรณ์ กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและ
ระดบัอาชีวศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในอ าเภอเมืองและอ าเภอใกลเ้คียงของ
จังหวดัเพชรบูรณ์ ซ่ึงได้มีการสุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน โดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนของจ านวน
นกัเรียนในแต่ละสถาบนัการศึกษา และในแต่ละสถาบนัการศึกษาท าการสุ่มดว้ยวิธีแบบสะดวก โดยน า ขอ้มูลได้
น าวเิคราะห์ดว้ยสถิติทดสอบไคสแควร์ และสถิติสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ซ่ึงก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ผลการวิจัย พบว่า  (1) ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
เพชรบูรณ์โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (2) ปัจจยัดา้นอายุของกลุ่มตวัอยา่งมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์อย่างมีนัยส าคัญ ปัจจัยด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือบุคคลอย่างมีนัยส าคญั และปัจจยัดา้นระดบัชั้นท่ี
ก าลงัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผ่านโทรทศัน์   โรงเรียน และส่ือบุคคล (3) 
พฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผ่านโทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ/์ นิตยสาร ใบปลิว/แผ่นผบั/ โปสเตอร์/ ป้าย
โฆษณา อินเตอร์เน็ตโรงเรียน ส่ือบุคคล และวารสารวิทยาลยั มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัภาพลกัษณ์ของวทิยาลยั 
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อย่างมีนัยส าคญั และ (4) การรับรู้ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ ของกลุ่มตวัอย่างมี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อมหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ อยา่งมีนยัส าคญั  

 
ค าส าคญั: ภาพลกัษณ์ มหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ  การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 
 

ABSTRACT 
 This survey research aimed to examine the relationships among Petchaboon students’ demographic 
factors, media exposure to information and news about Chalerm Kanchana Phetchabun University, and their 
decision to pursue an educational degree in the university. Two samples were being sampled by using stratified 
proportional sampling and convenience sampling from high school and vocational students studying in the public 
and private schools in Phetchaboon Province.  The data was being analyzed using Chi-Square and Pearson 
Correlation Coefficient with a statistical significance of 0.05.  The finding revealed the following results: 1. 
Students perceived the image of Chalerm Kanchana Phetchaboon University in the neutral level. 2. Students’ age 
significantly correlated with their media exposure via television, while their personal income per month 
significantly correlated with their media exposure via personal media; their educational level correlated with their 
media exposure via television, schools, and personal media. 3. Students’ media exposure via television, radio, 
newspapers, magazines, leaflets/pamphlets/ posters, public announcement, school website, personal media, and 
college journal significantly correlated with their perceived image toward the University. 4. Students’ perceived 
image of Chalerm Kanchana Phetchabun University significantly correlated with their decision to pursue an 

educational degree at Chalerm Kanchana Phetchaboon University. 
 
KEYWORDS:  Demographic factor media exposure image decision to pursue a degree Chalerm Kanchana  
 Phetchaboon University 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  
 การศึกษาเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอย่างยิ่ง  เน่ืองจากเป็นกระบวนการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ โดยการศึกษาแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับอนุบาลศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา แต่ละระดับมีการจดัการและพฒันาระบบการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รียนและการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ทางสงัคมในแต่ละช่วงเวลา 

สถาบนัอุดมศึกษามีหนา้ท่ีส าคญัในการผลิตก าลงัคนระดบักลางและระดบัสูง เป็นแหล่งรวมรวมวิทยา
การหลากหลายแขนง โดยอุดมศึกษาเป็นกลไกส าคญัหน่ึงในการเพ่ิมศกัยภาพของประเทศในเวทีสากล ผ่านการ
สร้างและพฒันาก าลงัคน ดว้ยการสร้างความรู้และนวตักรรมผา่นระบบวิจยัและพฒันา เพ่ือประโยชน์ในภาคการ
ผลิตโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดบัความเขม้แขง็ของสังคมโดยรวม ประเทศท่ีพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมได้
ดี มหาวิทยาลยัจะเช่ือมต่อไดดี้กบัภาคการผลิต สร้างความรู้และนวตักรรมใหม่ นอกจากนั้นมหาวิทยาลยัยงัถูก
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คาดหวงัให้เป็นสถาบนัสังคม มีบทบาทช้ีน าความคิดและพลวตัรทางสังคม พนัธะกิจ (ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2555)  ปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาภาคเอกชนมกัจะมีความเสียเปรียบสถาบนัอุดมศึกษาภาครัฐใน
เร่ืองค่านิยมของสงัคม ส่งผลใหส้ถาบนัอุดมศึกษาภาคเอกชนจึงจ าเป็นตอ้งมีการสร้างภาพลกัษณ์องคก์รตนเองให้
ไดรั้บความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจจากนกัเรียนและผูป้กครอง 
 จากภาวการณ์แข่งขนักนัระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนและความส าคญัของ
การสร้างภาพลกัษณ์และการประชาสัมพนัธ์ของสถาบนัอุดมศึกษาดงักล่าว อาจกล่าวไดว้่า นอกจากการพฒันา
ระบบการเรียนการสอนและการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ การสร้างภาพลกัษณ์องคก์รก็เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั
เป็นอยา่งยิ่งต่อสถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือสร้างคุณค่าในมุมมองของผูป้กครอง นกัเรียน นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไป 
เช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ซ่ึงเป็นสถาบนัอุดมศึกษาภาคเอกชน ตั้งอยู่ท่ี ถนนเล่ียงเมือง
เพชรบูรณ์ ต าบลบา้นโตก อ าเภอเมือง เป็นวทิยาเขตหน่ึงของมหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา ซ่ึงก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2547 ได้รับการยอมรับจากผูป้กครอง นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทัว่ไป แต่ในสภาวะท่ีมีการแข่งขนัก็ตอ้ง
พยายามหาวิธี หรือกลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือส่ือสารกบัชุมชนใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดี โดยมุ่งเนน้การสร้างความ
ร่วมมือและความเขา้ใจจากประชาชน ท่ีผ่านมาก็ไดอ้าศยัส่ือการประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย สามารถเขา้ใจง่าย 
เป็นรูปธรรม สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในเชิงกวา้งโดยอาศยัส่ือต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต โทรทศัน์ กิจกรรม
สัมพนัธ์ ป้ายประกาศ โปสเตอร์ แผ่นพบั เป็นตน้ เพ่ือท าให้วิทยาลยัมีภาพลกัษณ์ท่ีดี และเกิดความน่าเช่ือถือต่อ
ชุมชน จากประเด็นดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ ตามทศันะ
ของนกัเรียน และผลท่ีมีต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัเรียนโรงเรียนในเขตจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นคุณลกัษณะทางประชากรของนกัเรียน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว และระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษา กบัพฤติกรรมในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
ของมหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ 

(2) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวทิยาลยัเฉลิม
กาญจนา เพชรบูรณ์กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ตามมุมมองของนกัเรียนใน
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

(3) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อมหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. วธีิด าเนินการวจัิย    

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและระดบัอาชีวศึกษาท่ีก าลงั

ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในอ าเภอเมืองและอ าเภอใกลเ้คียงของจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ทั้งหมด 11 อ าเภอ ซ่ึงมีจ านวนสถานศึกษา จ านวน 41 แห่ง มีนักเรียนจ านวน 35,151 ราย  (ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 40 จงัหวดัเพชรบูรณ์, 2558)  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและระดบัอาชีวศึกษาท่ีก าลงัศึกษา
อยูใ่นสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในอ าเภอเมืองและอ าเภอใกลเ้คียงของจงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน 200 
คน 
 4.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม มีทั้งหมด 4 ส่วนดงัน้ี 
 4.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามแบบมี
ค าตอบ ค าถามชนิดเลือกตอบ 2 ค  าตอบจ านวน 1 ขอ้ และค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก จ านวน 7 ขอ้ รวม
ทั้งหมด 8 ขอ้  

ปัจจัยด้านคุณลกัษณะทาง
ประชากร 
- เพศ                                
- อาย ุ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ครอบครัว     
 - ระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษา   

 

การรับรู้ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเฉลมิกาญจนา 
เพชรบูรณ์ ในมุมมองของนักเรียนในจังหวดัเพชรบูรณ์ 
- ดา้นความมีช่ือเสียง  - ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
- ดา้นการยอมรับ - ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
- ดา้นความมัน่คง - ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 
 

พฤติกรรมในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ของมหาวทิยาลยัเฉลมิกาญจนา เพชรบูรณ์ 
- โทรทศัน์                            - ป้ายโฆษณา 
- วิทย ุ                                   - อินเทอร์เน็ต 
- หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร       - โรงเรียน 
- ใบปลิว/แผน่ผบั/โปสเตอร์ 
- ส่ือบุคคล เช่น พอ่ แม ่พ่ีนอ้ง เพ่ือน ครู 
- วารสารวิทยาลยั 

พฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
มหาวทิยาลยัเฉลมิกาญจนา เพชรบูรณ์ 
- ตดัสินใจศึกษาต่อ/ไม่ตดัสินใจศึกษา
ต่อ/ยงัไม่แน่ใจ 
 
 

H2 

H3 

H1 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

597 

 4.2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา 
เพชรบูรณ์ จ านวน 9 ขอ้ มีลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ  
 4.2.3 ขอ้มูลเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ 
จ านวน 30 ขอ้ ขอ้ค าถามจะมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซ่ึงจดัอยูร่ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตร
ภาคชั้น โดยใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว 
 4.2.4 ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ 
จ านวน 1 ขอ้ มีลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ  
 การวิจัยคร้ังน้ีไดมี้การทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา และการทดสอบความน่าเช่ือถือ ของ
แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ แบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั .9158  
  4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  ผูว้ิจยัไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยวิธีการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่ง กรอกค าตอบ
เองโดยน าหนงัสือจากมหาวทิยาลยั ในการขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลต่อโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยช้ีแจงต่อ
กลุ่มนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือให้เขา้ใจวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม และตอบขอ้ซกัถามให้เขา้ใจอย่าง
ชดัเจนหลงัจากนั้นน าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการส ารวจ มาท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม แ ล ะ
ขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
  4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
   -ใชส้ถิติเชิงพรรณนา  
   การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ทั่วไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม และ ขอ้มูลส่วนท่ี 2 เก่ียวกับ
พฤติกรรมในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารต่างๆใชส้ถิติค่าความถ่ีและค่าร้อยละ การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 3 เก่ียวกบั
เก่ียวกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
           -ใชส้ถิติเชิงอนุมาน  
     สมมติฐานขอ้ท่ี 1 โดยใชว้ิธีทางสถิติ Chi- square Test ส าหรับทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปร 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะกบัพฤติกรรมในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
     สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ใชส้ถิติสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรการ
รับรู้ภาพลกัษณ์และพฤติกรรมในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  
    สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ใชว้ิธีทางสถิติ Chi- square Test ส าหรับทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 
กลุ่ม ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อมหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ 
 

5. สรุปผลการวจัิย  
สรุปผลการวจิยัเชิงพรรณนา  

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะทางประชากรพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 200 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.0 มีอาย ุ17 ปี ร้อยละ 34.5 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 10,001-20,000 บาท ร้อย
ละ 28.5 ศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 38.5 มีเกรดเฉล่ียสะสมมากกวา่ 3.49 ร้อยละ 
53.0  
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 ส าหรับการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของมหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ พบวา่เปิดรับขอ้มูลข่าวสาร
ของหมาวิทยาลยั จากอินเตอร์เน็ตเป็นประจ ามากท่ีสุด ร้อยละ 44.5 เปิดรับขอ้มูลข่าวสารของมหาวิทยาลยั จาก
ใบปลิว/แผน่ผบั/โปสเตอร์ บางคร้ัง ร้อยละ 37.5 เปิดรับขอ้มูลข่าวสารของมหาวิทยาลยั จากป้ายโฆษณา บางคร้ัง 
ร้อยละ 36.0 เปิดรับขอ้มูลข่าวสารของมหาวิทยาลยั จากหนงัสือพิมพ/์นิตยสาร นานๆ คร้ัง ร้อยละ 35.5 เปิดรับ
ขอ้มูลข่าวสารของมหาวิทยาลยั จากวารสารวิทยาลยั บางคร้ัง ร้อยละ 29.0 เปิดรับขอ้มูลข่าวสารของมหาวิทยาลยั
จากโทรทศัน์เป็นบางคร้ัง ร้อยละ 28.5 เปิดรับขอ้มูลข่าวสารของมหาวิทยาลยั จากโรงเรียนเป็นประจ า ร้อยละ 
25.5 และเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของมหาวิทยาลยั จากส่ือบุคคล เช่น พ่อ แม่ญาติ พ่ีนอ้ง เพ่ือน ครู บ่อยคร้ัง ร้อยละ 
25.0 ตามล าดบั 

สรุปผลการวจิยัตามสมมตฐิาน  
สมมตฐิานการวจิยัที ่1 ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะทางประชากรของนกัเรียน ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได้

เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว และระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร
ต่างๆ ของมหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ สรุปผลไดด้งัน้ี 

สมมติฐานการวจิยัท่ี 1.1 เพศของนกัเรียน ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร
ต่างๆ ของมหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ผ่านโทรทศัน์  อินเทอร์เน็ต ป้ายโฆษณา หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร 
โรงเรียน วทิย ุ ใบปลิว/แผน่ผบั/โปสเตอร์ วารสารวทิยาลยั และ ส่ือบุคคล เช่น พอ่ แม่ ญาติ พี่นอ้ง เพื่อน ครู  

สมมติฐานการวจิยัท่ี 1.2 อายขุองนกัเรียน ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร
ต่างๆ ของมหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ผ่านส่ือบุคคล เช่น พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง เพื่อน ครู โรงเรียน 
หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร  อินเทอร์เน็ต วารสารวิทยาลยั ใบปลิว/แผ่นผบั/โปสเตอร์ วิทย ุและป้ายโฆษณา ยกเวน้มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผา่นโทรทศัน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.3 รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวของนักเรียน ไม่มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ผา่นวทิย ุ 
โทรทศัน์ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ/์นิตยสาร อินเทอร์เน็ต โรงเรียน ใบปลิว/แผ่นผบั/โปสเตอร์ และวารสาร
วิทยาลยั ยกเวน้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือบุคคล เช่น พ่อ แม่ ญาติ พี่นอ้ง 
เพื่อน ครู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

สมมติฐานการวจิยัท่ี 1.4 ระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษาของนกัเรียน ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการ
เปิดรับขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ผา่นอินเทอร์เน็ต ใบปลิว/แผน่ผบั/โปสเตอร์ 
หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร วารสารวิทยาลยั ป้ายโฆษณา และวทิย ุยกเวน้มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเปิดรับ
ขอ้มูลข่าวสารผา่นโทรทศัน ์โรงเรียน และส่ือบุคคล เช่น พอ่ แม่ ญาติ พ่ีนอ้ง เพ่ือน ครู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
 สมมตฐิานการวจิยัที ่2 พฤติกรรมในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผา่นโทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ/์นิตยสาร 
ใบปลิว/แผ่นผบั/โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา อินเตอร์เน็ตโรงเรียน ส่ือบุคคล เช่น พ่อ แม่ ญาติ พ่ีน้อง เพ่ือน ครู              
และวารสารมหาวิทยาลยั มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์
โดยรวมในมุมมองของนกัเรียน พบวา่ การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผา่นอินเทอร์เน็ต โรงเรียน โทรทศัน์  
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ป้ายโฆษณา ใบปลิว/แผ่นผบั/โปสเตอร์ ส่ือบุคคล เช่น พ่อ แม่ ญาติ พ่ีนอ้ง เพ่ือน ครู วิทย ุวารสารวิทยาลยัและ
หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร มีความสัมพนัธ์ในทางบวกในระดบัค่อนขา้งต ่าถึงปานกลาง กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์โดยรวมในมุมมองของนกัเรียน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การรับรู้ภาพลกัษณ์โดยรวม ดา้นการยอมรับ ดา้นความมัน่คง ดา้นการจดัการ
เรียนการสอน และดา้นการประชาสัมพนัธ์ ในมุมมองของนกัเรียนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความมี
ช่ือเสียงและด้านสภาพแวดล้อม ในมุมมองของนักเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
มหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์  
 

6. อภิปรายผล  
 1. ประเภทส่ือท่ีมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของมหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ มากท่ีสุด คือ ส่ือ
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว รวมถึงเป็นส่ือ
ท่ีสามารถคน้หาขอ้มูลไดอ้ย่างกวา้งขวาง ตามท่ีตอ้งการ สอดรับกับแนวคิดการรับรู้ของ สันติชัย ฉ ่ าจิตรช่ืน 
(2547) โดยแนวคิดไดก้ล่าววา่ การรับรู้ เป็นขบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการเลือกส่ิงเร้า การประมวลส่ิงเร้า 
และการแปลผลตีความส่ิงเร้า ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ส่วน แมคคอมบ ์และเบคเกอร์ (1979) (McCombs 
& Becker 1979) ไดก้ล่าววา่ บุคคลใชส่ื้อมวลชนเพื่อตอบสนองความตอ้งการขอ้มูล การพูดคุย หรือสนทนา โดย
การเปิดรับส่ือจะท าให้บุคคลมีขอ้มูลท่ีจะน าไปใชใ้นการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน นอกจากน้ียงัสอดรับกบัผล
การศึกษาของ อจัฉราพร  แปลงมาลย ์(2552) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา เขตพ้ืนท่ีล าปาง ในมุมมองของนักเรียนในเมืองล าปาง ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนเมืองล าปาง
เปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนท่ีล าปางมากท่ีสุด จากส่ือ
อินเทอร์เน็ต 
  2. ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง โดยภาพลกัษณ์ดา้นสภาพแวดลอ้ม พบว่า เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้
ศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ มากท่ีสุด ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก สภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั
เฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์มีอาคารเรียนและเคร่ืองมือในการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั รวมถึงมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี 
เม่ือมองเขา้มาแลว้รู้สึกมีความอบอุ่น ปลอดภยัจากอบายมุข และส่ิงล่อใจต่างๆ และยงัเป็นสถาบนัการศึกษาท่ี
ช่วยเหลือสังคมอยูส่ม ่าเสมอ เป็นตน้ โดยปัจจยัดงักล่าวสอดรับกบัแนวคิดของ โกวิท รพีไพศาล (2548) ไดก้ล่าว
วา่ ภาพลกัษณ์ หมายถึง การรับรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัองคก์รทั้งหมด โดยองคก์รก็เปรียบเสมือนคนซ่ึงยอ่มตอ้งมี
บุคลิกภาพ และภาพลกัษณ์ท่ีต่างกนั  
 3. แนวโน้มการตดัสินใจท่ีจะเขา้ศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ เม่ือจบการศึกษา
แลว้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัไม่แน่ใจวา่จะตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ ณ มหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์
หรือไม่ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก กลุ่มตวัอยา่งยงัไม่มีการวางแผนหรือตดัสินใจวา่จะเขา้ศึกษาต่อ ณ สถาบนัใด หรือ
อาจมีสถาบนัท่ีตดัสินใจวา่จะเขา้ศึกษาต่ออยูแ่ลว้ ส่วนอีกสาเหตุอาจมาจาก กลุ่มตวัอยา่งยงัไม่รู้จกัมหาวิทยาลยั
เฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์เท่าท่ีควร จึงท าให้ไม่มีขอ้มูลรายละเอียดเพ่ือน าไปเปรียบเทียบกับสถาบนัอ่ืนก่อน
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ตดัสินใจเขา้ศึกษา สอดรับกบัแนวคิดของ Huse อา้งถึงในอนันต์ เกตุวงศ์ (2534) โดยแนวคิดไดก้ล่าวว่า การ
ตดัสินใจ คือ การเลือกเอาทางเลือกของวถีิการกระท าทางหน่ึงจากหลาย ๆ ทางท่ีมีอยูม่าใชใ้นการตดัสินใจ  
  4. พฤติกรรมในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร มีความสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา 
เพชรบูรณ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเป็นความสมัพนัธ์เชิงบวก กล่าวคือ หากผูต้อบแบบสอบถาม
มีพฤติกรรมในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ มากยิ่งข้ึน จะส่งผลให้มีการรับรู้เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์เพ่ิมมากข้ึน สอดรับกบัแนวคิดการรับรู้ของ McCombs & Becker (1979) ได้
กล่าววา่ การท่ีบุคคลใชส่ื้อมวลชน เพ่ือตอ้งการเสริมความคิดเห็น หรือสนบัสนุนการตดัสินใจในส่ิงท่ีตนเองคิดไว ้
หรือไดก้ระท าไปแลว้ ยงัสอดรับกบัผลการศึกษาของ สุจินดา อยู่ยงสินธ์ุ (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองภาพลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ต่อการเปิดหลกัสูตรบริหารธุรกิจปริญญาโท MBA นานาชาติในทศันะของผูจ้บ
ปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวจิยัพบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมในการเปิดรับส่ือกบัภาพลกัษณ์ 
พบวา่ ถา้กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บข่าวสารจากโครงการฯ มากข้ึน ก็จะรับรู้เก่ียวกบัภาพลกัษณ์โดยรวมของมหาบณัฑิต
ศรีนครินทรวโิรฒหลกัสูตรบริหารธุรกิจปริญญาโท MBA นานาชาติท่ีดีข้ึนดว้ย  
  5. ภาพลกัษณ์มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อมหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อมหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ ข้ึนอยูก่บั
ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ ดงันั้นมหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ จึงควรกระตุน้
เตือน หรือประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ขององคก์ร โดยผ่านช่องทางส่ือต่างๆ ให้มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมการรับรู้
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ให้มากยิ่งข้ึน อนัจะน ามาซ่ึงการตดัสินใจเขา้ศึกษา
ต่อเพ่ิมมากข้ึน สอดรับกบัผลการศึกษาของ สุจินดา อยู่ยงสินธ์ุ (2547) และ อรอุมา ไชยเศรษฐ (2551) โดยผล
การศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บข่าวสารมากข้ึน จะรับรู้เก่ียวกบัภาพลกัษณ์โดยรวมดีข้ึนดว้ย และยงัพบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนั จะมีการรับรู้เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ขององคก์รแตกต่างกนั  
                6. วิจยัในคร้ังน้ียนืยนัถึงความส าคญัของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเปิดรับส่ือและการรับรู้ภาพลกัษณ์ต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจ โดยผลวิจยัช้ีให้เห็นถึงกระบวนการการตดัสินใจซ่ึงเสนอโดย วุฒิชัย จ านงค์ (2523) 
ประกอบดว้ย (1) การแยกแยะตวัปัญหา) (2) การหาข่าวสารท่ีเก่ียวกบัตวัปัญหานั้น (3) การประเมินค่าข่าวสาร (4) 
การก าหนดทางเลือก (5) การเลือกทางเลือก การปฏิบติัตามการตดัสินใจ ผลการวจิยัคน้พบวา่  ขั้นตอนท่ี 2 การหา
ข่าวสารท่ีเก่ียวกบัตวัปัญหานั้น และขั้นตอนท่ี 3 การประเมินค่าข่าวสาร จะส่งผลต่อขั้นตอนท่ี  4, 5  เพราะ ปัจจยั
ดา้นอาย ุดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวและดา้นระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเปิดรับ
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ผ่านส่ือโทรทศัน์ ส่ือบุคคล เช่น พ่อ แม่ พ่ีน้อง 
เพื่อน ครูและส่ือโรงเรียน โดยการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นการยอมรับ ดา้นความมัน่คง ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
และดา้นการประชาสัมพนัธ์ จะมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ 
อยา่งมีนยัส าคญั          
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้  
   7.1.1 ผลการวิจยัพบวา่พฤติกรรมในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์
ของมหาวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   
    - ควรจดัใหมี้การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารของวทิยาลยัผา่นส่ือต่างๆ ท่ีหลากหลาย  
โดยเฉพาะส่ืออินเตอร์เน็ต  

 - ควรเนน้การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารโดยมุ่งไปท่ีจุดเด่นของมหาวทิยาลยั  
เป็นหลกั 

 7.1.2 ผลการวจิยัพบวา่การรับรู้ภาพลกัษณ์ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อมหาวทิยาลยั 
เฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 - ควรมุ่งเนน้การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ขององคก์ร ในดา้นความมีช่ือเสียงและจุด 
แขง็ท่ีไดรั้บการยอมรับใหม้ากข้ึน 

 - ควรมุ่งเนน้การสร้างการยอมรับใหม้ากข้ึน 
 - ควรมุ่งเนน้การสร้างภาพลกัษณ์ดา้นความมัน่คงของสถาบนัใหม้ากข้ึน 
 - ควรใหค้วามส าคญักบัภาพลกัษณ์ดา้นการจดัการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน 
 - ควรมุ่งเน้นการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับขอ้มูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยผ่านส่ือต่างๆ ท่ี

หลากหลายใหม้ากข้ึน 
7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 7.1.2 ควรมีการขยายกลุ่มตวัอย่างให้ครอบคลุมถึงผูป้กครองของนักเรียนโรงเรียนในเขตจงัหวดั

เพชรบูรณ์ดว้ย  
 7.2.2โดยอาจจะใชว้ิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพ ดว้ยการจดัให้มีการสนทนากลุ่ม หรือการสัมภาษณ์

เชิงลึก  
 

8. เอกสารอ้างองิ  
ภทัทิรา กล่ินเลขา. 2557. “พฤติกรรมการเปิดรับส่ือและความตอ้งการรูปแบบรายการโทรทศัน์ของคนพิการทาง

สายตา.” รายงานวจิยั มหาวทิยาลยัหาดใหญ่. 
วฒิุชยั จ านงค.์ 2523. พฤตกิรรมการตดัสินใจ. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 
สนัติชยั ฉ ่าจิตรช่ืน. 2547. สืบคน้เม่ือ 19 มิถุนายน 2559, จาก http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ ra/rapc/   

percept.html.  
สุจินดา อยูย่งสินธ์ุ. 2547. “ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ต่อการเปิดหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

ปริญญาโท MBA นานาชาติในทศันะของผูเ้รียนจบปริญญาตรีในเขต กรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2555. สืบคน้เม่ือ 27 พฤษภาคม 2559, จาก  
  http://www.tu.ac.th/org/qa/guide_office/paper _guide/plan51_65.pdf  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

602 

อรอุมา  ไชยเศรษฐ. 2551. “ภาพลกัษณ์มหาวทิยาลยัพายพัในทศันะของนกัศึกษามหาวทิยาลยัพายพัและนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดัเชียงใหม่.”  การคน้ควา้แบบอิสระ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

อนนัต ์เกตุวงศ.์ 2534. หลกัและเทคนิคการวางแผน. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
อจัฉราพร แปลงมาลย.์ 2552. “ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เขตพ้ืนท่ีล าปาง      

ในมุมมองของนกัเรียนในเมืองล าปาง.”  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
McCombs, M.E. & Becker, L.B. 1979. “Using Mass Communication Theory.”  U.S.A.: Prentice-Hall. 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

603 

การพฒันารูปแบบกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพือ่เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ของนักเรียนทีม่คีวามต้องการพเิศษ 

ในโรงเรียนแบบเรียนร่วม 
DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITIES WITH INFORMATION 

TECHNOLOGY MEDIA MODEL FOR CHILDREN WITH SPACIAL NEEDS 
IN INCLUSIVE SCHOOLS 

                                                     
                                                    กุลรภัส เทียมทพิร 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
E-mail: Kulrapas.t@gmail.com 

 สุทธิกร แก้วทอง 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

E-mail: Suthigron@hotmail.com 
                                                     สุภกจิ วริิยะกจิ 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
E-mail: st_wiriyakit@hotmail.co.th 

 

บทคัดย่อ 
การด าเนินการวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1.ออกแบบและพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียน
ร่วม  2.เพื่อศึกษาผลการใชรู้ปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ในโรงเรียนแบบเรียนร่วม การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบผสม กลุ่ม
ตวัอย่างในการวิจยั ไดแ้ก่นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีอยู่ในกลุ่มของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ท่ีมีความ
บกพร่องทางดา้นการคิดค านวณ จ านวน 12 คน ท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 การด าเนินการ
วิจัย 1.ศึกษารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ 2.ศึกษารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ 3.ศึกษาและคดักรองประเภทของนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  4.พฒันารูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ดว้ยส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ 5.น ารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ไปทดลองใชแ้ละประเมินผล ผลการวจิยัพบวา่ 1. ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษดา้นการคิดค านวณ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2.การพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยี
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สารสนเทศเพื่อเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ไดรู้ปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
(SDTE Model) ท่ีเหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

 
ค าส าคญั:   กิจกรรมการเรียนรู้, ส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศ , นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ. 
 

ABSTRACT  
                 The research aims to 1. Design and develop learning activities with Information Technology in order 
to enhance the learning skills of students with special needs in the inclusive school. 2. Study the effects of learning 
activities’ patterns with Information Technology in order to enhance the learning skills of students with special 
needs. This research uses the mixed research methodology. The research’s sample group is the first year students 
in secondary school with special needs; which are 12 students who have disabilities in the calculation and enrolled 
in the first semester of academic year 2016. The research methods are 1. Study the different patterns of the 
learning activities. 2. Study the patterns of learning activities of students with special needs. 3. Study and screen 
students with special needs.   4. Develop a learning activity using Information Technology. 5. Test and evaluate 
the Model of learning activities using Information Technology to enhance the learning skills of students with 
special needs. The results show that 1. The achievements of students with special needs in the calculation aspect 
are higher than before study with the level of statistical significance .05. 2. Development of a learning activity 
using Information Technology to enhance the learning skills of students with special needs has a form of learning 
activities (SDTE Model) that is suitable for teaching and learning for students with special needs. 
 

KEYWORD :  Learning activities , Media and information technology , Students with special needs. 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้/เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ (Learning Disabilities) หมายถึงบุคคลท่ีมีความ

บกพร่องอยา่งใด อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งในกระบวนการพ้ืนฐานทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจ หรือการใช้
ภาษา อาจเป็นภาษาพูดและหรือภาษาเขียนซ่ึงมีผลท าใหมี้ปัญหาในการฟัง การพูด การคิดการอ่าน การเขียน การ
สะกดหรือการคิดค านวณ รวมทั้งสภาพความบกพร่อง ในการรับรู้สมองไดรั้บบาดเจ็บ การปฏิบติังานของสมอง
สูญเสียไป ซ่ึงอาจท าให้มีปัญหาในการอ่าน และปัญหาในการเขา้ใจภาษา ทั้งน้ีไม่รวมบุคคลท่ีมีปัญหาทางการ
เรียนรู้อนัเน่ืองจากความบกพร่องทางการเห็น การไดย้ิน หรือการเคล่ือนไหว บกพร่องทางสติปัญญา (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2548) เด็กท่ีมีสติปัญญาปกติหรือสูงกวา่ปกติแต่มีความบกพร่องบางประการใน
การแปลขอ้มูลท่ีสมองไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยวิธีทั่ว ๆไป เช่นเดียวกับเด็กคนอ่ืน ความบกพร่องน้ีท าให้มี
ผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ(ศันสนีย ์ฉัตรคุปต์, 2543) จึงเป็นบุคคลท่ีต้องการความช่วยเหลือทาง
การศึกษาเป็นพิเศษ ในดา้นการปรับหลกัสูตร วิธีการสอน เน้ือหา เวลา ตลอดจนการวดัประเมินผล ให้เหมาะสม
กบัความสามารถและความถนดัของแต่ละบุคคล (ผดุง อารยะวิญญู, 2542) การจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัความ
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ตอ้งการและความสามารถของเด็กจะท าให้เด็กประสบความส าเร็จและไดรั้บประโยชน์เต็มท่ีจากการศึกษา โดย
การจดัการศึกษาควรแตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิม หรือรูปแบบการเรียนการสอนกบัเด็กปกติในระบบการเรียน
ของโรงเรียน  

การพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นการเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ของนกัเรียนใหก้บัผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วม  ในรูปแบบของชุดการสอนส่ือ
ประสมท่ีมีความหลากหลายในการสร้างเสริมพฒันาและกระตุน้การเรียนรู้ใหเ้กิดกบัผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
โดยเฉพาะ ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนา กิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนท่ีเคล่ือนไหว โดยมีกิจกรรมท่ีให้
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเองผ่านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเร้าให้ผูเ้รียนเกิดความ
สนใจมากกวา่การเรียนจากหนงัสือแบบเรียนเพียงอยา่งเดียว และดว้ยคุณค่าของรูปแบบกิจกรรมการเรียนดว้ยส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งเสริมฝึกหัดให้ผูเ้รียนรู้จักแสวงหาความรู้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและช่วย
แก้ปัญหาเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล จากชุดการสอนสามารถช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ตามความถนัด
ความสามารถ ความสนใจของแต่ละบุคคล ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษจึงสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และมีความสุขมากยิง่ข้ึน 

การศึกษาเป็นปัจจัยส าคญัในการช่วยพฒันาให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมทั้ งทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ให้บุคคลไดแ้สดงความสามารถตาม
ศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของตนเองออกมา ปัจจุบนัการจดัการเรียนร่วมไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในดา้นการจดัการศึกษา
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2553ท่ี
มุ่งเน้นให้ทุกคนมีสิทธิและโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกนั ดงัหมวดท่ี 2 ว่าดว้ยเร่ืองสิทธิและหน้าท่ีทางการ
ศึกษา มาตรา 10 ท่ีกล่าวไวว้า่ “การจดัการศึกษาจึงไดก้ล่าวถึงสิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษาวา่ใหบุ้คคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกนัในการไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 ปีท่ีรัฐตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใชจ่้าย ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษทั้ง 9 ประเภท คือ บุคคล
ท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ บุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการ
พูดและภาษา บุคคล ท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ ้ าซอ้น” ทั้งน้ีให้จดั
ตั้ งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการและให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือบริการ ความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลกัเกณฑ ์วิธีท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  และนอกจากน้ีพระราชบญัญติัการจดั
การศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ยงัได้ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิในการเลือกบริการทางการศึกษา 
สถานศึกษา ระบบและรูปแบบทางการศึกษาตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตอ้งการของ
บุคคล รวมทั้ งให้ได้รับการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และการทดสอบทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 

ครูทุกคนหรือทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา จะตอ้งให้ความส าคญักบัปัญหาและร่วมมือกัน
ด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ /เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ในการจดัการเรียนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพและไดผ้ลดี ควรตอ้งมีส่ือประกอบการสอนอยา่งเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีผูส้อนตอ้งการถ่ายทอด
ให้แก่ผูเ้รียน รูปแบบกิจกรรมการเรียนดว้ยส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นการน าระบบส่ือประสมท่ีสอดคลอ้งกบั



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

606 

เน้ือหาวิชาไปใช้จดัการเรียนการสอนเพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ี
ก าหนดไว ้ผลิตข้ึนโดยการวิเคราะห์เน้ือหาจากแผนการสอนตามหลักสูตร (ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541)  
  ดงันั้น คณะผูว้จิยัในฐานะอาจารยค์ณะครุศาสตร์ มหาวทิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ไดเ้ห็นความส าคญั
ของการพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของ
นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วม ในคร้ังน้ี 

สมมตฐิานของการวจิยั 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษดา้นการคิดค านวณ มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อออกแบบและพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือเสริมสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วม   

(2) เพื่อศึกษาผลการใชรู้ปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างทกัษะ
การเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ในโรงเรียนแบบเรียนร่วม  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กิจกรรมการเรียนท่ีเสริมสร้างทกัษะ
การเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ 
 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ท่ี
เนน้กิจกรรมการเรียนรู้ 

รูปแบบกจิกรรมการ
เรียนรู้ด้วยส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่เสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ของนักเรียน
ที่มีความต้องการพเิศษ
ในโรงเรียนแบบเรียน
ร่วม 

ประสิทธิภาพ     
- ไดแ้ผนการเรียนรู้
ส าหรับการเรียน
แบบเรียนร่วมท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผล 
- การเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ี
มีความตอ้งการพิเศษ ใน
การเรียนร่วมกบัผูเ้รียน
ปกติมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีดี 
-ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษสามารถใชชี้วิต
ร่วมกบัผูค้นในสงัคมได้
อยา่งมีความสุข 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  

1. ศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ 
2. ศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วม  
3.ศึกษาและคดักรองประเภทของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ตามกระบวนการคดักรอกนกัศึกษา

ของโรงเรียนตน้แบบเรียนร่วม 
4. ออกแบบ และพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้าง

ทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วม  
5. น ารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศไปทดลองใช ้กบันักเรียนท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วมและประเมินผล 
4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากร ท่ีใชใ้นกาวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ท่ีมี
ความบกพร่องทางดา้นการเรียนรู้ท่ีก าลงัเรียนอยู่ในระดบัชั้นประถมศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเรียนร่วม จ านวน 25 คน ในเขตพ้ืนท่ี อ าเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์ 

2. กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ท่ีมีความ
บกพร่องทางดา้นการเรียนรู้ท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 
12 คน  เลือกโดยวธีิเจาะจง (Purposive Sampling) 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรตน้     
        รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ของ

นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วม 
 ตวัแปรตาม   

      1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีไดจ้ากการเรียนการสอนตามรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

       2. ทกัษะการคิดและการค านวณ  
    3. ทกัษะการเคล่ือนไหว 
4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

ในการวจิยัคร้ังน้ี มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั จ านวน 3 ส่วน คือ 
1. ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
3. แบบทดสอบวดัทกัษะการเคล่ือนไหว  
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4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 คณะผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยน าแบบทดสอบ และส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ไปทดลองใชต้ามรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ กบักลุ่มตวัอยา่งตามล าดบัดงัน้ี 
 1. ทดสอบก่อนเรียนกบันกัเรียน ในเร่ืองของการคิดค านวณ ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน บนัทึกคะแนนสอบไวเ้ป็นคะแนนก่อนเรียน  
 2. ทดลองใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ เป็นเวลา 4 สปัดาห์ จ านวนสปัดาห์ละ 2 คร้ัง รวมเป็น 8 คร้ัง 
 3. ทดสอบหลงัเรียนกบันกัเรียนกลุ่มทดลอง กบันกัเรียน ในเร่ืองของการคิดค านวณ ดว้ย

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน บนัทึกคะแนนสอบไวเ้ป็นคะแนนหลงัเรียน 
 4.ทดสอบทกัษะการเคล่ือนไหวดว้ยแบบทดสอบทกัษะการเคล่ือนไหวของผูเ้รียน  
 
4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 คณะผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
 1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการคิดค านวณ ของผูเ้รียน ก่อนเรียน และหลงัเรียน

ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนน
ก่อนเรียนกบัหลงัเรียนดว้ยการทดสอบที (T-Test) 

 2.  การทดสอบทกัษะการเคล่ือนไหวของผูเ้รียน มีทกัษะดา้นร่างกายและทกัษะการเคล่ือนไหว               
ท่ีดีข้ึน 
                             

5. สรุปผลการวจัิย 
              1. การพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้
ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วม ไดมี้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ (SDTE  Model) โดยการด าเนินการ 
4 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ 

S =Study       หมายถึง  การศึกษาสภาพแวดลอ้มทางการเรียน และศึกษาการจดัการ 
  การสอนส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
D =Development   หมายถึง  การพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
T =Trial          หมายถึง  การน ารูปแบบกิจกรรมไปทดลองใชต้ามกระบวนการจดักิจกรรม 
  การเรียนรู้เพื่อหาวธีิการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 
E =Evaluate       หมายถึง  การประเมินวธีิการจดัเรียนการสอน 
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                                                           แผนภาพที ่2   SDTE  Model 
 

โดยมีชุดกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิด วิเคราะห์และการเคล่ือนท่ีเคล่ือนไหวพ้ืนฐาน ท่ี
น าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการของ SDTE Model  ชุดกิจกรรมมีเคร่ืองมือแบ่งออกเป็น 3 ชุด                 
ดงัตวัอยา่ง 

จุดประสงคข์องชุดกิจกรรม 
1. เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนานในการคิดค านวณ 

2. เพ่ือพฒันาการเคล่ือนท่ีเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้และสมรรถภาพทางกาย 

3. เพ่ือส่งเสริมและพฒันากระบวนการคิดและการปัญหาในการเรียนรู้ 

1. ชุดกิจกรรมตาราง 16 ช่อง 

2. ชุดขอ้ค าถามพฒันาทกัษะการคูณ จ านวน 8 ชุด ชุดละ 30 ขอ้  

- ท าการฝึกสปัดาห์ละ 3 คร้ัง คือวนัจนัทร์ วนัพธุและวนัศุกร์ ใชเ้วลาวา่งหรือหลงัเลิกเรียน 

- ฝึกคร้ังละ 10 ขอ้ ยกตวัอยา่ง สปัดาห์ท่ี 1 วนัจนัทร์ เลือกท าขอ้ค าถาม 10 ขอ้ ขอ้ใดก็ไดเ้ป็น

การคูณเลขหลกัใดกบัหลกัใดก็ได ้ในชุดขอ้ค าถามของสัปดาห์ท่ี 1 แต่ในวนัพุธและวนัศุกร์จะตอ้งเป็นขอ้ท่ีเหลือ 

โดยท่ีหา้มท าซ ้ าขอ้กบัท่ีเคยท ามาแลว้ ในชุดขอ้ค าถามสปัดาห์ท่ี 1 

- การท ากิจกรรมจะมีการจบัเวลาในการท าแต่ละขอ้ เร่ิมจบัเวลาเม่ือผูช่้วยวิจยับอกขอ้ค าถาม

เสร็จ และหยดุเวลาเม่ือ นกัเรียนไปยนืท่ีค าตอบหลกัสุดทา้ย 

3. ชุดค าสัง่การเคล่ือนท่ีเคล่ือนไหวพ้ืนฐาน 6 ค าสัง่ ไดแ้ก่ 

a. การเดิน (Walk) 

b. การสไลด์ (Slide) 

c. การกระโดดขาเดียว (Hop) 

Study 

Development Evaluate 

Trial 

Learning 
Activities 
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d. การกระโดดสองขา (Jump) 

e. การกา้วกระโดด (Skip) 
4. ชุดกิจกรรมตาราง 16 ช่อง 

                            
                          แผนภาพที ่3 ชุดกิจกรรมตาราง 16 ช่อง 

 
2.การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีของนักเรียนกลุ่ม

ตวัอย่าง แสดงให้เห็นว่า นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ   คะแนนก่อนเรียนของนกัเรียนท่ี 
มีคะแนนการทดสอบก่อนเรียนค่าเฉล่ีย (�̅�) เท่ากบั 34.10และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 4.28 เม่ือท า
การเปรียบเทียบคะแนนหลงัเรียนและคะแนนก่อนเรียนโดยใชก้ารทดสอบที (T-Test) พบวา่ df เท่ากบั 9 และ Sig. 
(2-tailed) เท่ากับ .000 แสดงว่านักเรียน ท่ีได้ ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั .05 
 
ตารางที ่1. ผลการวเิคราะห์สถิติทดสอบที (T-TEST) คะแนนการทดสอบก่อนเรียน-หลงั 
 

กลุ่มตวัอย่าง 
คะแนน 

(ค่าเฉลีย่ �̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) df 
Sig.  

(2-tailed) 
คะแนนก่อนเรียน (n=12) 34.10 4.28 

9 .000 
คะแนนหลงัเรียน (n=12) 41.30 2.63 

P<.05 
 

1 2 3 =
0 + - 4
9 ÷ × 5
= 8 7 6

จดุเร ิม่ตน้/start
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6. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาคน้ควา้ การพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือเสริมสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วมพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ี
มีความตอ้งการพิเศษ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติในระดบั .05 มี
คะแนนการทดสอบก่อนเรียนค่าเฉล่ีย (�̅�) เท่ากบั 34.10และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 4.28 และ มี
คะแนนการทดสอบหลงัเรียนค่าเฉล่ีย (�̅�) เท่ากับ 41.30และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.63 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั เจริญ กระบวนรัตน์ (2558 ) ท่ีกล่าวไวว้่า การท่ีเด็กได้เล่นได้เคล่ือนไหวได้ออกก าลงักายหรือ
ประกอบกิจกรรมพลศึกษาหรือนันทนาการดว้ยการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือลงมือปฎิบติัดว้ยตนเอง จะท าให้การ
เรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เน่ืองจากความสามารถในการรับรู้การเคล่ือนท่ีของร่างกายและการเรียนรู้ของ
สมอง (Kinesthetic Sense)  จะท าใดดี้เม่ือเด็กไดมี้โอกาสประกอบกิจกรรมทางกายหรือเล่นกีฬา การแสดงบทบาท
สมมติต่างๆ ของผูเ้รียน การน ากิจกรรมการเคล่ือนไหวมาใชป้ระกอบในการเรียนรู้ไม่วา่จะเป็นการเคล่ือนไหวใน
รูปแบบการออกก าลงักาย เกม หรือการเล่นกีฬา กิจกรรมทางดนตรี กิจกรรมเขา้จงัหวะ ศิลปหตัถกรรม การท าให้
ร่างกายมีการเคล่ือนไหวในขณะเรียนรู้จะท าให้เด็กเกิดความสนุกสนานและมีจิตใจท่ีจดจ่อกบัการเรียน ไม่รู้สึก
เครียด ช่วยให้การเรียนจดจ าท าไดเ้ร็วและเขา้ใจง่ายข้ึน ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาทั้งทางดา้นความคิด สติปัญญาและ
อารมณ์ การเรียนรู้หรือการฝึดหัดฝึกฝนท่ีมีคุณค่า จะเป็นการกระตุน้ให้สมองเกิดการพฒันาความสามารถและ
สติปัญญา โดยอาศยักระบวนการท างานของสมองหรือระบบประสาท ซ่ึงมีบทบาทและหนา้ท่ีส าคญัในการรับรู้
เรียนรู้ จดจ า ควบคุมพฤติกรรมการสั่งงาน เพ่ือให้เซลลป์ระสาทเกิดการเช่ือมโยงขอ้มูลและบนัทึกการเรียนรู้ไว้
เป็นโปรแกรม การบริหารสมอง ก็คือการกระตุน้สมองผ่านกระบวนการเคล่ือนไหวหรือกิจกรรมทางกายในส่วน
ท่ีสมองหรือเซลลป์ระสาทมีบทบาทหนา้ท่ีควบคุมการท างานของร่างกาย 

การพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่ือการสอนอยา่งหน่ึงท่ีมีส่วน
ช่วยให้ผุเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนทกานติ รุธิรบริสุทธ์ิ (2551) พบวา่
นักเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการคูณ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน แสดงใหเ้ห็นวา่การถ่ายทอดความรู้ดว้ยส่ือ
ท่ีเหมาะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ สนใจ ยอมรับและสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ มนิสากานต ์ฉ ่าช่ืน (2551) พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ท่ีเรียน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เน่ืองจากนักเรียนมี
ความกระตือรือร้นและสนใจท่ีจะไดเ้รียน 

การศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอน ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ในโรงเรียนแบบเรียนร่วม 
ท าให้ทราบถึงความแตกต่างของผูเ้รียน ท่ีมีความตอ้งการ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ดา้นคือ ดา้นการอ่าน   ดา้นการเขียน 
และดา้นการคิดค านวณ ซ่ึงปัญหาของผูเ้รียนส่วนใหญ่จะเป็นดา้นการคิดค านวณ ท่ีท าให้ผูเ้รียนยไม่สามารถเรียน
ตามบทเรียนท่ีไดก้ าหนดมาตราฐานมาจากแผนการเรียนได ้จนถึงขั้นท าใหเ้กิดปัญหาการหยดุเรียนกลางคนั ของ
นักเรียนหลายๆปีติดต่อกัน ดังนั้นเม่ือมีการจดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนจึงเกิดประโยชน์แก่ผูเ้รียน
โดยตรง และยงัท าให้สามารถวเิคราะห์การเรียนการสอนส าหรับส าหรับโรงเรียนแบบเรียนร่วมไดต้รงตามสภาพ
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ปัญหาจริงของโรงเรียน ดงันั้นเพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าวจึงไดมี้แนวทางและวิธีการจดัการเรียนการสอนข้ึนเพ่ือช่วยให้
โรงเรียนแบบเรียนร่วมสามารถน าการจัดการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนไปใช้ในสภาพจริงของโรงเรียนได้อย่าง
เหมาะสม 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
                      รูปแบบการสอนท่ีทนัสมยัและใชเ้ทคโนโลยเีป็นตวัส าคญัในการถ่ายทอดความรู้ควรจะไดรั้บการ
ฝึกฝนทกัษะใหก้บันกัเรียนและมีจ านวนเพียงพอท่ีเด็กจะไดใ้ชเ้ป็นประจ า   
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
                      รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ควรจะเพ่ิมใหมี้การเพ่ิมทกัษะใหก้บันกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษใหค้รบทั้ง 3 ดา้น  

 
8. กติติกรรมประกาศ 
       งานวจิยัน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากส านกัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 
9. เอกสารอ้างองิ 
เจริญ กระบวนรัตน.์ (2558 ). วารสารสุขศึกษาพลศึกษาและสันทนาการ 2558. ปีท่ี 41 เล่ม 2 กรกฏาคม –  

ธนัวาคม, กรุงเทพมหานคร. 
ผดุง อารยะวญิญู. (25440.)  เดก็ทีม่ปัีญหาในการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร. ส านกัพิมพแ์วน่แกว้. 
มนทกานติ รุธิรบริสุทธ์ิ.  (2551). การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวชิาคณิตศาสตร์เร่ืองการคูณของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระดบั ปริญญาโท   สาขาวชิา/ภาควิชา สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา. 
มนิสากานต ์ฉ ่าช่ืน. (2551). การสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวชิาคณิตศาสตร์เร่ืองการชัง่การตวง

ส าหรับนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์ (Teaching mathematics in weight and 
measure lessons by using computer assisted instruction for dyscalculia students)   ระดบั ปริญญาโท  
สาขาวชิา/ภาควชิา สาขาวชิาจิตวทิยาการศึกษาพิเศษ. 

ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต.์ (2543). ความบกพร่องในการเรียนรู้หรือแอลด.ีปัญหาการเรียนรู้ทีแ่ก้ไขได้. กรุงเทพมหานคร.
ส านกัพิมพว์ฒันาพาณิชย ์จ ากดั. 

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2541). การจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษา.
กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพคุ์รุสสภาลาดพร้าว 

_____. (2541). การจดัศึกษาส าหรับเดก็ทีม่ปัีญหาในการเรียนรู้.กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพคุ์รุสสภาลาดพร้าว 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. (2548). คู่มอืการด าเนินการส ารวจเดก็ทีม่ปัีญหาทางการเรียนรู้.

กรุงเทพมหานคร.กระทรวงศึกษาธิการ. 
       


	029 อลิษา ธีราลาภ
	030 สะนิ  แกละมงคล
	031 Xiao Shanshan
	032 สุประวีณ์  ทิพย์โพธิ์
	033 ดุษฎี  นาเสงี่ยม
	034 ปฏิพัทธ์  หีบแก้ว
	035 กัญจน์ณัฏฐ์  พรหมมินทร์
	036 นงพงา  ไชยดวง
	037 จักรกริช  กานุมาร
	038 ธีรพงษ์ ชูนาค
	039 วิลาสินี  มุลตรี
	040 กันตินันท์  แสนทำนา
	041 พงษ์พันธ์ ม่วงมีรส
	042 นฤมล ศรีทน
	043 นงค์นุช วงค์เหง้า
	044 ศุภรดา  จันทร์โสดา
	045 ศรเสน่ห์  ป้องสา
	046 วุฒิไกร ปิดตาฝ้าย
	047 ชเนตตี ชำนาญ
	048 ปราลี มณีรัตน์
	049 จิรภา   พระยอม
	050 ดารารัตน์ สีหาบุญจันทร์
	051 พระมหาพรพล ม่วงสาว
	052 สายพิน จำเดิม
	053 โกศล พิมพ์วงศ์
	054 เยาวลักษณ์   เพ็งอิ่ม
	055 ประสิทธิ์  แสงอรุณ
	056 วุฒิศักดิ์  ศรีทับ
	057 รมย์นลินญ  ศรีหามาตย์
	058 ปราณประภัสสร  จันทร์มหา
	059 ดร. ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์
	060 พรรัมภา พรรณลึก
	061 กุลรภัส เทียมทิพร
	062 ศรนารายณ์ โพธิ์จันทร์
	063 พสิษฐ์  ศรีสุจริต
	064 อัจฉรียา อ่อนศรี
	065 นาจรีย์  ทองวนิช
	066 ดร.กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล
	067 ชาคริต สินเย็น
	068 ชาญณรงค์  หวังเจริญ
	069 อำภาพร  เสวิสิทธิ์
	070 เบญจพร   กลิ่นสีงาม
	071 คุณวิไลวรรณ  บ้านกรด
	072 ชนิษฐา   ชนะกุล
	073 ธนกร ณรงค์วานิช
	074 กนกรัชต์ ระย้า
	075 วิภาทิพย์  ภัทรวัตเชาว์เจริญ
	076  ปิยมาภรณ์ กู้กิตติไมตรี
	077  กิรฐากร บุญรอด
	078 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณคุณ  ธรณีนิติญาณ
	079 คุณมนทิรา  สังข์ทอง
	080 คุณบุญฤทธิ์ มีอินทร์
	081 คุณอิสรพงศ์ จันทร์ณรงค์
	082 คุณชนกนันท์ มุกดาพงศธร
	083 คุณวิภาวี ฐิตินันทพันธุ์
	084 อชิรญา  สีแก้ว
	085 คุณสุธีรา แก้วพิจิตร
	086 ประจัญพล วงษ์ดนตรี
	087 ธิรนันท์  วัฒนโยธิน
	088 กนกกาญจน์ สักโต
	089 คุณลัดดาวรรณ ถาดทอง
	090 ดร. วิไลภรณ์   จิรวัฒนเศรษฐ์
	091 คุณขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส
	092 คุณเตือนใจ ศรีชะฏา
	093 ศักรินทร์ ศาสตร์เสริม
	094 โสภณ มูลหา
	095  กานต์พลู ทิคำ
	096  กมลชนก   สกุลเจริญ
	097  ครองรัตน์  อนุศาสนนันท์
	098  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  หมื่นหัสถ์
	099  ประภาศรี  จำเนียรเวทย์
	100  ร.ต.หญิง กนกกร  บริบูรณ์
	101  ร้อยโทหญิง ณัฐณิชา  ปิ่นสันเทียะ
	102 วารุณี  สิมมา
	103  ดร.ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล
	104  ฟารีดา  กาหม๊ะ
	105  พรพิทักษ์  เห็มบาสัตย์
	106  วนิดา  เหมือนจันทร์
	107  ประสิทธิ์  รักนุ้ย
	108  บุษกร  ผาสุขฤทธิ์
	109  ศุภลักษณ์  นาคกล่ำ
	110  ผศ.ฐิติวัฒน์  นงนุช
	111  อรวรรณ เหมือนภักตร์
	112  โอปอล์  รังสิมันตุชาติ
	113  นิสิต  อินทมาโน
	114  ณัฐศธรรม์  ฉัตรทันต์
	115  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  อุสันโน
	116  ณัฐฐา  สววิบูลย์
	117  เบญจวรรณ  เปรมเดช
	118 นนทภรณ์  บุญจึงเจริญรัตน์
	119 พลฤทธิ์ สมุทรกลิน
	120 ชาญวิทย  พรหมพิทักษ์
	121 ธนพงษ์ ผลาขจรศักดิ์
	122 จุฑามาศ  ทองทวี
	123  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เดชมณี
	124  สุระเกียรติ  รัตนอำนวยศิริ
	125  ปรมัตถ์ ไชยยงยศ
	126  สุพัจนา  ลิ่มวงศ์
	127  ผศ.วรรณี  งามขจรกุลกิจ
	แทรก
	074 กนกรัชต์ ระย้า
	075 วิภาทิพย์  ภัทรวัตเชาว์เจริญ
	076  ปิยมาภรณ์ กู้กิตติไมตรี


