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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเที ยบตัวแปรที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองในการให้บุตร
หลานศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นผูป้ กครองของผูเ้ รี ยนที่
กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรี อยุธยา จานวน 55
คน วิทยาลัยอาชี วศึกษาพระนครศรี อยุธยา จานวน 28 คน และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรื อ
พระนครศรี อยุธยา จานวน 11 คน รวมทั้งหมด 94 คน ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างนี้ได้จากการใช้หลักการของ Taro
Yamane และโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งตัวแปรเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านชื่อเสี ยง ด้านอาคารและ
สถานที่ และด้านอื่นๆ แบบสอบถามได้รับการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยมีค่าความสอดคล้อง (IOC) ของ
ข้อคาถามกับวัตถุประสงค์เฉลี่ยเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ
การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน F-test (One way ANOVA) ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรที่
ผูป้ กครองใช้ในการตัดสิ นใจให้บุตรหลานศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาที่สาคัญมีดงั นี้ 1) ค่าเฉลี่ยของตัวแปรด้าน
ชื่ อเสี ยงของสถานศึ กษาเป็ นตัวแปรที่ มีอิทธิ พลสู งสุ ดในทุกตัวแปรที่ทาการสารวจ 2) ค่าเฉลี่ยของตัวแปรด้าน
วิชาการของผูป้ กครองเพศหญิง มีค่ามากกว่าผูป้ กครองเพศชาย อย่างมีนัยสาคัญทางสติติที่ระดับ 0.05 และ 3)
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรด้านอาคารและสถานที่และด้านวิชาการของผูป้ กครองที่มีรายได้มากกว่าหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป
มีค่ามากกว่าผูป้ กครองที่มีรายได้ต่ากว่าหนึ่งหมื่นบาท อย่างมีนยั สาคัญทางสติติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ตัวแปร / การตัดสิ นใจ
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การศึกษาในความหมายทัว่ ไปอย่างกว้างที่สุดคือ วิธีการพัฒนาบุคคลในด้านความรู ้ความสามารถ เจต
คติ ความประพฤติที่ดีมีคุณค่า และความมีคุณธรรมเป็ นที่ ยอมรับนับถือของสังคม (Carter V Good, 2556) การ
อาชีวศึกษาก็เป็ นการศึกษารู ปแบบหนึ่ งที่มุ่งเน้นเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านสายอาชี พ วัตถุประสงค์หลักที่สาคัญ
ของการอาชี วศึ กษาคือการพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิ บตั ิ งานได้จริ ง (ซึ่ งแตกต่างจากการศึ กษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นให้มีความรู ้พ้นื ฐานมากเพียงพอสาหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย) โดยส่ งเสริ ม
ให้มีการฝึ กงานในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์ตรงมากยิง่ ขึ้น นอกจากนั้นใน
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมปั จจุบนั ประเทศไทยยังมีความต้องการกาลังคนทางด้านสายอาชี พอย่างมาก เพื่อป้ อน
ให้กบั สถานประกอบต่างๆ (ชาญณรงค์ วงศ์วชิ ยั , 2557)
แต่อย่างไรก็ตาม จานวนผูเ้ รี ยนในสายอาชีพยังมีนอ้ ยซึ่ งไม่พอกับความต้องการของสถานประกอบการ
ต่างๆ ทาให้รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนหันมาสนใจในการเรี ยนสายอาชีพมากขึ้น (สรรเสริ ญ แก้ว
กาเนิ ด, 2558) การตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อในระดับอาชี วศึ กษาของนักเรี ยนในระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 (ซึ่ งเป็ น
จุดเริ่ มต้นการเข้าสู่สายอาชีพจากระดับ ปวช. ไปจนถึงระดับปริ ญญาตรี ) จึงมีความสาคัญอย่างยิง่ นอกจากนั้นจาก
การสัมภาษณ์เบื้องต้นของผูว้ ิจยั พบว่า การตัดสิ นใจเข้าเรี ยนต่อในระดับอาชี วศึกษาของนักเรี ยนระดับ ม. 3 นั้น
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พบว่าผูป้ กครองมีส่วนสาคัญอย่างมากในการสนับสนุนหรื อคัดค้านการเลือกเรี ยนในสายนี้ ของบุตรหลานตนเอง
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2545) ด้วยเช่นเดียวกัน
ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงตัวแปรสาคัญที่ผปู ้ กครองใช้ในการตัดสิ นใจให้บุตรหลานเข้าศึ กษาต่อในระดับ
อาชี วศึ กษาจึ งเป็ นสิ่ งที่ สาคัญ ที่ จะสามารถนาความรู ้ ไปกาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อวางแผนการจัดการศึ กษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเป็ นข้อมูลสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการพัฒนาตัว
แปรด้านต่างๆ ที่สาคัญที่จะมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อของผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง (ดารง คามีชยั , 2552) ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผูป้ กครองและเพื่อ ให้เกิ ดการสนับสนุ นให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในสาย
อาชีพให้เพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของชาติได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อเปรี ยบเที ยบตัวแปรที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองในการให้บุตรหลานศึ กษาต่อในระดับ
อาชีวศึกษา กรณี ศึกษาอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยา

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
กรอบแนวคิ ดของงานวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งส ารวจเพื่ อเก็ บรวบรวมข้อมู ลจากผูป้ กครองเพื่ อให้
ความเห็นกับตัวแปรที่ผปู ้ กครองเห็นว่าสาคัญต่อการตัดสิ นใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรี ยนในสายอาชีพ โดยมีตวั แปร
อิสระและตัวแปรตาม ดังรู ปที่ 1

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อเปรี ยบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ของผูป้ กครองในการสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ผูป้ กครองของผูเ้ รี ยน ที่ กาลังศึ กษาอยูใ่ นระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 1 จาก
วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการต่ อ เรื อพระนครศรี อยุ ธ ยาจ านวน 206 คน วิ ท ยาลัย เทคนิ ค
พระนครศรี อยุธยาจานวน 996 คน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรี อยุธยาจานวน 513 คน รวมจานวน 1,715 คน
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กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ ผูป้ กครองของผูเ้ รี ยน ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 จาก
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการต่ อ เรื อพระนครศรี อยุ ธ ยาจ านวน 11 คน วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
พระนครศรี อยุธยา จานวน 55 คน และวิทยาอาชีวศึกษาพระนครศรี อยุธยาจานวน 28 คน รวมทั้งสิ้ น 94 คน โดย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย ขนาดของกลุ่มตัวอย่างนี้หาได้จากการใช้หลักการของ Taro Yamane
ตัวแปรที่ศึกษาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ
ตัวแปรต้ น ได้แก่ ข้อมูลส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ, ความเกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยน, สาขาวิชาที่ผปู ้ กครอง
ต้องการให้บุตรหลานเข้าศึ กษา, วุฒิการศึ กษา, อาชี พ, รายได้รวมต่อเดือน และตัวแปรด้านต่างๆ ประกอบด้วย
ด้านวิชาการ, ด้านบุคลากร, ด้านชื่อเสี ยง, ด้านอาคารและสถานที่ และด้านอื่นๆ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา
4.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั นี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามตัวแปรที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจของผู้ปกครองในการให้ บุตรหลานศึ กษาต่ อใน
ระดับอาชี วศึ กษา เป็ นคาถามแบบเลือกตอบโดยใช้ แบบประมาณค่ า (Rating Scale) ห้ าระดับ ประกอบด้ วย ด้ าน
วิชาการ ด้ านบุคลากร ด้ านชื่ อเสี ยง ด้ านอาคารและสถานที่ และด้ านอื่นๆ รวม 33 รายการ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด
แบบสอบถามทั้งหมดได้รับการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อประเมินหาค่าความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) ด้วยการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) กับวัตถุประสงค์ และทาการแก้ไขปรับปรุ งแบบสอบถาม
ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนจะนาแบบสอบถามที่ได้มาตรฐานไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง
4.3 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูล
การเก็บข้อมูลกระทาโดยการทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลกับสถานศึกษาในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาสามแห่ง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย โดยแจกแบบสอบถามให้กบั ผูป้ กครอง
กระจายตามสาขาวิชาให้ได้ตามข้อกาหนดของกลุ่มตัวอย่างคือ ผูป้ กครองวิทยาลัยเทคนิ คพระนครศรี อยุธยา
จานวน 55 ฉบับ ผูป้ กครองวิทยาลัยอาชี วศึ กษาพระนครศรี อยุธยา จานวน 28 ฉบับ และผูป้ กครองวิท ยาลัย
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรื อพระนครศรี อยุธยา จานวน 11 ฉบับ รวม 94 ฉบับ และได้รับแบบสอบถาม
คืนทั้งสิ้น 94 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าเฉลี่ย (̅X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าการทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน F-test (One way ANOVA) และการวัดระดับค่าเฉลี่ย
ของตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา

5. สรุ ปผลการวิจัย
จากการเปรี ยบเที ยบตัวแปรที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองในการสนับสนุ นให้บุตรหลานเข้า
ศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา สรุ ปผลได้ดงั นี้
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของแบบสอบถามแสดงในตารางที่ 1 โดยผูป้ กครองส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย
คิดเป็ นร้อยละ 84.00 เป็ นบิดามารดาของผูเ้ รี ยนคิดเป็ นร้อยละ 87.20 ต้องการให้บุตรหลานเข้าศึกษาในสาขาช่าง
ยนต์และช่างกลโรงงานคิดเป็ นร้อยละ 41.50 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาคิดเป็ น
ร้อยละ 46.80 ประกอบอาชี พค้าขายและเป็ นลูกจ้างประจาคิดเป็ นร้อยละ 22.30 และมีรายได้ระหว่าง 10,00030,000 บาทต่อเดือนคิดเป็ นร้อยละ 58.50
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ความเกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยน
2.1 บิดามารดา
2.2 ผูป้ กครอง
3. สาขาวิชาที่ผปู ้ กครองต้องการให้บุตรหลานเข้าศึกษา
3.1 ช่างยนต์ และช่างกลโรงงาน
3.2 ช่างไฟฟ้ ากาลัง และช่างอิเล็กทรอนิ กส์
3.3 ช่างเชื่อม, ช่างต่อเรื อ, ช่างเครื่ องเรื อนฯ และช่างก่อสร้าง
3.4 พาณิ ชยการ
4. วุฒิการศึกษา
4.1 ปริ ญญาโทขึ้นไป และปริ ญญาตรี
4.2 อนุปริ ญญา/ปวส. และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
4.3 มัธยมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษา
5. อาชีพ
5.1 รัฐวิสาหกิจ
5.2 ธุ รกิจส่วนตัว
5.3 ค้าขาย
5.4 เกษตรกรรม
5.5 ลูกจ้างประจา
5.6 ลูกจ้างชัว่ คราว
5.7 รับจ้างทัว่ ไป
6. รายได้รวมต่อเดือน
6.1 มากกว่า 30,000 – 50,000 บาทขึ้นไป
6.2 มากกว่า 10,000 – 30,000 บาท
6.3 ไม่มีรายได้ – 10,000 บาท

จานวน (คน) ร้ อยละ (%)
79
15

84.00
16.00

82
12

87.20
12.80

39
16
18
21

41.50
17.00
19.10
22.30

17
33
44

18.10
35.10
46.80

1
19
21
15
21
7
10

1.10
20.20
22.30
16.00
22.30
7.40
10.60

12
55
27

12.80
58.50
28.70

284

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครอง ในเฉลี่ยทุกด้าน
ตัวแปรทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจของผู้ปกครอง
ระดับทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจ
ในการให้ บุตรหลานศึกษาต่ อในระดับอาชีวศึกษา X̅ S.D. แปลผล
1. ด้านชื่อเสี ยง
3.95 0.33
มาก
2. ด้านบุคลากร
3.93 0.44
มาก
3. ด้านวิชาการ
3.83 0.41
มาก
4. ด้านอาคารและสถานที่
3.43 0.42 ปานกลาง
5. ด้านอื่นๆ
3.38 0.45 ปานกลาง
เฉลีย่
3.70 0.20
มาก

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครอง ในแต่ละด้าน
ตัวแปรทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจของผู้ปกครอง
ในการให้ บุตรหลานศึกษาต่ อในระดับอาชีวศึกษา

ระดับทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจ
̅
S.D. แปลผล
X
ด้ านวิชาการ
3.83 0.41
มาก
1. สาขาวิชาที่บุตรหลานท่านเลือกตรงกับความต้องการของผูป้ กครอง
4.10 1.13
มาก
2. สาขาวิชาที่บุตรหลานท่านเลือกตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
4.23 0.96
มาก
3. สาขาวิชาที่บุตรหลานท่านเลือกสามารถเข้าไปทางานในหน่วยงานต่างๆได้หลากหลาย
3.68 1.12
มาก
4. สาขาวิชาที่บุตรหลานท่านเลือกสามารถนาไปสร้างกิจการเป็ นของตนเอง
3.49 1.20 ปานกลาง
5. การเรี ยนในระดับอาชีวศึกษานั้นเหมาะสมกับบุตรหลานของท่าน
3.88 1.06
มาก
6. ความพร้อมทางด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
3.64 1.17
มาก
7. ผลงานทางด้านวิชาการของสถานศึกษาที่ผา่ นมาเป็ นที่ประจักษ์ต่อผูป้ กครอง
3.76 0.91
มาก
8. การเรี ยนในระดับ ปวช. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. จนถึงระดับปริ ญญาตรี ได้ 3.83 0.85
มาก
ด้ านบุคลากร
3.93 0.44
มาก
9. ครู และบุคลากรให้คาปรึ กษาแก่ผปู ้ กครองในการเลือกเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
3.93 0.91
มาก
10. ครู และบุคลากรมีความสามารถดีเด่นเป็ นที่ประจักษ์ต่อสังคมภายนอก
4.16 0.94
มาก
11. การติดต่อกับครู และบุคลากรภายในทาได้สะดวกรวดเร็ ว
3.67 0.92
มาก
12. ผูป้ กครองมีความประทับใจในการให้บริ การของครู และบุคลากร
3.97 0.78
มาก
ด้ านชื่อเสี ยง
3.95 0.33
มาก
13. เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.71 1.05
มาก
14. ภาพลักษณ์ที่ดีที่ปรากฏต่อสังคมภายนอก
4.27 0.82
มาก
15. ชื่อเสี ยงทางด้านวิชาการ เช่น รางวัลต่างๆ ฯลฯ
3.87 1.17
มาก
16. ชื่อเสี ยงทางด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เหมาะสม ที่ช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนดีต่อสังคม 3.81 1.09
มาก
17. กิจกรรมที่ทาร่ วมกับชุมชนภายนอกเพื่อการพัฒนาชุมชน
3.53 1.25
มาก
18. ศิษย์เก่าหลายคนประสบความสาเร็ จในชีวิต
3.40 1.08 ปานกลาง
19. ไม่มีปัญหาเรื่ องการทะเลาะวิวาทของผูเ้ รี ยน
4.32 0.83
มาก
20. ไม่มีข่าวเสี ยหาย เช่น เรื่ องยาเสพติด ฯลฯ
4.71 0.46 มากที่สุด
ด้ านอาคารและสถานที่
3.43 0.42 ปานกลาง
21. สภาพแวดล้อมภายในที่น่าเรี ยน
4.49 0.68
มาก
22. สภาพแวดล้อมรอบๆ สถานศึกษา
3.64 1.04
มาก
23. สภาพของอาคารเรี ยนต่างๆ ที่เหมาะสม
3.26 0.96 ปานกลาง
24. สภาพโรงอาหารที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เช่น สะอาด เพียงพอ ฯลฯ
3.34 0.97 ปานกลาง
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ตัวแปรทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจของผู้ปกครอง
ในการให้ บุตรหลานศึกษาต่ อในระดับอาชีวศึกษา
25. สภาพของลานกีฬาและพื้นที่จดั กิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม
26. จานวนห้องน้ าเพียงพอต่อการใช้งานของผูเ้ รี ยน
27. จานวนที่จอดรถเพียงพอต่อผูเ้ รี ยนและผูม้ าติดต่อ
28. ระบบการรักษาความปลอดภัยของผูเ้ รี ยนที่เหมาะสม
ด้ านอืน่ ๆ
29. ผูป้ กครองเคยศึกษาในระดับอาชีวศึกษามาก่อน
30. ระบบการสนับสนุ นการศึกษาที่ให้กบั ผูเ้ รี ยน เช่น ทุน กวดวิชา ฯลฯ
31. ระบบการรับผูเ้ รี ยนเข้าศึกษา
32. ระบบรายงานการเข้าเรี ยนและขาดเรี ยน
33. การเดินทางมายังสถานศึกษา

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ระดับทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจ
̅
S.D. แปลผล
X
2.73 0.91 ปานกลาง
3.38 1.07 ปานกลาง
3.17 1.24 ปานกลาง
3.43 0.97 ปานกลาง
3.38 0.45 ปานกลาง
2.86 0.95 ปานกลาง
4.02 0.87
มาก
3.22 1.22 ปานกลาง
3.61 1.02
มาก
3.17 1.23 ปานกลาง

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครอง ในเฉลี่ยทุก
ด้านพบว่า มีตวั แปรสามด้านที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองอยูใ่ นระดับมากคือ ด้านชื่อเสี ยง ด้านบุคลากร
และด้านวิชาการ (เรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย) ส่วนด้านอาคารและสถานที่และด้านอื่นๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครอง ในแต่ละด้านดังนี้
ด้ านวิชาการ โดยภาพรวมในด้านนี้ พบว่ามี ผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
(𝑋̅=3.83) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อนั้น ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก (𝑋̅=3.64-4.23) ยกเว้น สาขาวิชาที่บุตรหลาน
ท่านเลือกสามารถนาไปสร้างกิจการเป็ นของตนเอง ซึ่ งจะอยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑋̅=3.49) โดยมี สาขาวิชาที่บุตร
หลานท่านเลือกตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (𝑋̅=4.23)
ด้ านบุ คลากร โดยภาพรวมในด้านนี้ พบว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
(𝑋̅=3.93) และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ นั้น อยู่ใ นระดับ มากทุ ก ข้อ (𝑋̅=3.67-4.16) โดยมี ครู แ ละบุ ค ลากรมี
ความสามารถดีเด่นเป็ นที่ประจักษ์ต่อสังคมภายนอก มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (𝑋̅=4.16)
ด้ านชื่ อเสี ยง โดยภาพรวมในด้านนี้ พบว่ามี ผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
(𝑋̅=3.95) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อนั้น ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก (𝑋̅=3.53-4.32) ยกเว้น ศิษย์เก่าหลายคนประสบ
ความสาเร็ จในชีวิต ซึ่ งอยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑋̅=3.40) โดยมี ไม่มีข่าวเสี ยหาย เช่น เรื่ องยาเสพติด ฯลฯ มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด (𝑋̅=4.71)
ด้ านอาคารและสถานที่ โดยภาพรวมในด้านนี้ พบว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (𝑋̅=3.43) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อนั้นพบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑋̅=2.73-3.43) ยกเว้น
สภาพแวดล้อมรอบๆ สถานศึกษา ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก (𝑋̅=3.64) โดยมี สภาพแวดล้อมภายในที่น่าเรี ยน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด (𝑋̅=4.49)
ด้ านอื่นๆ โดยภาพรวมในด้านนี้ พบว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
(𝑋̅=3.38) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อนั้น ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑋̅=2.86-3.22) ยกเว้น ระบบรายงาน
การเข้าเรี ยนและขาดเรี ยน ซึ่ งอยูใ่ นระดับมาก (𝑋̅=3.61) โดยมี ระบบการสนับสนุนการศึกษาที่ให้กบั ผูเ้ รี ยน เช่น
ทุน กวดวิชา ฯลฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (𝑋̅=4.02)
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองในแต่ละด้าน จาแนกตามเพศ
ชายและเพศหญิงด้วยการทดสอบค่าที (t-test)
ตัวแปร
ด้านวิชาการ
ด้านบุคลากร
ด้านชื่อเสี ยง
ด้านอาคารและสถานที่
ด้านอื่นๆ

เพศ
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

N
79
79
79
79
79

̅
X

3.75
3.91
3.97
3.40
3.37

S.D.
0.39
0.46
0.35
0.44
0.47

เพศ
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

N
15
15
15
15
15

̅
X

4.20
4.07
3.85
3.58
3.39

S.D.
0.28
0.27
0.21
0.25
0.37

t-test
0.000*
0.190
0.192
0.142
0.925

* p < 0.05

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองในแต่ละด้าน จาแนก
ตามเพศด้วยการทดสอบค่าที (t-test) จากตารางจะพบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปรในด้านวิชาการของเพศชายและเพศ
หญิง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่เพศหญิงมีค่า ̅X=4.20, S.D.=0.28 และเพศชายมีค่า
̅
X=3.75, S.D.=0.39 และในส่ วนของค่าเฉลี่ยของตัวแปรในด้านบุคลากร ด้านชื่อเสี ยง ด้านอาคารและสถานที่ และ
ด้านอื่นๆ ของเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองในแต่ละด้าน จาแนกตามกลุ่ม
รายได้รวมต่อเดือนด้วยการหาค่าความแปรปรวน F-test (One way ANOVA)
ตัวแปร
ด้านวิชาการ

ด้านบุคลากร

ด้านชื่อเสี ยง

ด้านอาคารและสถานที่

ด้านอื่นๆ

แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
2.16
13.37
15.54
1.07
16.60
17.68
0.09
10.29
10.38
4.14
12.07
16.21
0.03
18.84
18.87

df
2
91
93
2
91
93
2
91
93
2
91
93
2
91
93

MS
1.08
0.15

F
7.36*

0.54
0.18

2.94

0.04
0.11

0.39

2.07 15.60*
0.13
0.02
0.21

0.07
* p < 0.05

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองในแต่ละด้าน
จาแนกตามกลุ่มรายได้รวมต่อเดือนด้วยการหาค่าความแปรปรวน F-test (One way ANOVA) พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปรด้านอาคารและสถานที่และด้านวิชาการของผูป้ กครองที่มีรายได้มากกว่าหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป มีค่ามากกว่า
ผูป้ กครองที่มีรายได้ต่ากว่าหนึ่งหมื่นบาท อย่างมีนยั สาคัญทางสติติที่ระดับ 0.05
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6. อภิปรายผล
6.1 ตัวแปรทีม่ ผี ลต่ อการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในภาพรวมทุกด้ านและในแต่ ละด้ าน
จากการเปรี ยบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในระดับ
อาชีวศึกษาทั้ง 5 ด้านพบว่า ตัวแปรด้านต่างๆ ในเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าในปั จจุบนั ผูป้ กครองมี
ความใส่ ใจต่อการศึกษาของบุตรหลานอย่างมาก โดยไม่ได้คาดหวังในตัวแปรใดๆ มากเกินไป (เนื่ องจากค่าเฉลี่ย
ไม่มีอยู่ในระดับมากที่ สุดในทุ กตัวแปร) โดยค่าเฉลี่ ยของตัวแปรที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครอง (โดย
เรี ยงลาดับจากมากไปยังน้อย) ได้แก่ ด้านชื่ อเสี ยง (X̅=3.95, S.D.=0.33) ด้านบุคลากร (X̅=3.93, S.D.=0.44) ด้าน
วิชาการ (̅X=.83, S.D.=0.41) ด้านอาคารและสถานที่ (̅X=3.43, S.D.=0.42) และด้านอื่นๆ (̅X=3.38, S.D.=0.45) ซึ่ ง
สามารถอภิปรายผลการวิจยั แยกเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
ด้ านชื่อเสียง จากการศึกษาพบว่า มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองอยูใ่ นระดับมาก โดยผูป้ กครองจะให้
ความสาคัญกับเรื่ องข่าวที่ไม่ดีโดยเฉพาะเรื่ องยาเสพติดสูงที่สุด (X̅=4.71) (ณัฐธิดา เดชมิตร, 2559) ซึ่งเป็ นภัยร้ายแรง
ต่อสังคม (เจริ ญ แฉกพิมาย, 2555) ดังนั้นจึงเห็นว่า เรื่ องยาเสพติดหรื อข่าวไม่ดีของสถานศึกษาจะมีผลกระทบอย่าง
รุ นแรงต่อผูป้ กครองต่อการเลือกเรี ยนสายอาชี พ ในขณะเดียวกันถ้าสถานศึ กษาใดมีชื่อเสี ยงทางด้านวิชาการ เช่น
การได้รับรางวัลต่างๆ จะช่วยทาให้ผปู ้ กครองสนับสนุนการศึกษาต่อในสายนี้ (X̅=3.87) มากยิง่ ขึ้น
ด้ านบุคลากร จากการศึกษาพบว่า มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งผูป้ กครองจะ
ให้ความสาคัญสู งสุ ดในเรื่ องของคุณภาพของครู และบุคลากรที่ เป็ นที่ ประจักษ์ต่อสังคมภายนอก (̅X=4.16) ซึ่ ง
ภาพลักษณ์ที่ดีของบุคลากรถือว่าเป็ นแรงจูงใจให้กบั ผูป้ กครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อที่สาคัญอย่างยิง่
ประการหนึ่ ง เพราะการมี ครู และบุ คลากรที่ ดี ก็จะท าให้ผูป้ กครองวางใจที่ จะฝากอนาคตของบุ ต รหลานกับ
บุคลากรที่มีความสามารถเพื่อให้สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างเต็มที่ (สุชาดา กรเพชรปาณี , 2548)
ด้ านวิชาการ จากการศึกษาพบว่า มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งผูป้ กครองให้
ความสาคัญในเรื่ องของสาขาวิชาที่เลือกต้องตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน (̅X=4.23) เนื่องจากความเป็ น
กังวลในเรื่ องของการที่ผเู ้ รี ยนจบการศึกษามาแล้ว จะไม่มีงานทา (ผศ.อัจฉราพร โชติพฤกษ์, 2544) เพราะฉะนั้น
ผูป้ กครองจึงตระหนักในข้อนี้ ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งที่สาคัญคือ ตัวแปรด้านการไปประกอบกิจการของตนเอง
นั้น เป็ นตัวแปรที่ผปู ้ กครองไม่ได้ให้ความสาคัญ (̅X=3.49) ดังนั้นจึงเห็นว่าผูป้ กครองส่ วนใหญ่ส่งเสริ มให้บุตร
หลานสามารถไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการต่างๆ มากกว่า
ด้ านอาคารและสถานที่ จากการศึกษาพบว่า มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ง
แสดงว่าผูป้ กครองไม่ได้ให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ แต่ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อความน่ าเรี ยนของ
สถานศึกษามากกว่าความสวยงามหรื อแม้กระทัง่ สนามกีฬา เพื่อส่งเสริ มกิจกรรมด้านกีฬา (พเยาว์ ดีใจ, 2556)
ด้ านอืน่ ๆ จากการศึกษาพบว่า มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่เมื่อวิเคราะห์ในรายข้อ
พบว่า ผูป้ กครองจะให้ความสาคัญกับทุนการศึกษา (X̅=4.02) และระบบรายงานการเข้าเรี ยนขาดเรี ยน (X̅=3.61) ของนักเรี ยน
6.2 การเปรียบเทียบตัวแปรทีม่ ผี ลต่ อการตัดสินใจของผู้ปกครองในแต่ ละด้ าน จาแนกตามเพศ
ผลจากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองในแต่ละด้าน จาแนกตามเพศชาย
และเพศหญิงด้วยการทดสอบค่าที (t-test) พบว่าค่าเฉลี่ยของผูป้ กครองเพศหญิงต่อตัวแปรด้านวิชาการ มีค่ามากกว่า
ผูป้ กครองเพศชายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ตวั แปรด้านอื่นๆอีกสี่ ดา้ นไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
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มีนยั สาคัญ ดังนั้นจึงเห็นว่าตัวแปรด้านวิชาการของสถานศึกษานั้นมีความสาคัญอย่างมากต่อผูป้ กครองที่เป็ นเพศหญิง
ในการตัดสิ นใจให้บุตรหลานเข้าเรี ยน ในขณะที่ผปู ้ กครองเพศชายให้ความสาคัญในทุกๆด้านเท่าๆกัน ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะผูป้ กครองเพศหญิงมีความคาดหวังกับผลการเรี ยนมากกว่าผูป้ กครองเพศชาย (เหม หมัดอาหวา, 2559)
6.3 การเปรียบเทียบตัวแปรทีม่ ผี ลต่ อการตัดสินใจของผู้ปกครองในแต่ ละด้ าน จาแนกตามกลุ่มรายได้
จากผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองในแต่ละด้าน จาแนกตาม
กลุ่มรายได้รวมต่อเดือนด้วยการหาค่าความแปรปรวน F-test (One way ANOVA) พบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปรด้าน
อาคารและสถานที่และด้านวิชาการของผูป้ กครองที่มีรายได้มากกว่าหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป มีค่ามากกว่าผูป้ กครอง
ที่มีรายได้ต่ากว่าหนึ่งหมื่นบาท อย่างมีนยั สาคัญทางสติติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่ องจากผูป้ กครองที่มีรายได้มากกว่า
หนึ่ งหมื่นบาทคาดหวังให้บุตรหลานของตนได้เข้าศึ กษาต่อในสถานศึ กษาที่ มีความเข้มข้นทางวิชาการและมี
สภาพแวดล้อมที่ ดี (พรกมล ลี ภกั ดิ์ ปรี ดา, 2556) ในขณะที่ ผูป้ กครองที่ มีรายได้น้อยกว่าหนึ่ งหมื่ นบาทอาจจะ
คาดหวังเพียงให้บุตรหลานของตนสาเร็ จการศึกษาเท่านั้น (อัญชิสา เอี่ยมละออ, 2552)

7. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปประเด็นข้อเสนอแนะที่สถานศึกษาในระดับอาชี วศึกษาควรนาไปปรับใช้
เพื่อส่งเสริ มให้ผปู ้ กครองสนับสนุนให้บุตรหลานมาศึกษาต่อในสายอาชีพ (เรี ยงจากมากไปหาน้อย) ดังต่อไปนี้
ด้ านชื่ อเสี ยง การสร้ างภาพลักษณ์ ของสถานศึ กษาในระดับอาชี วศึ กษาให้มีภาพลักษณ์ ที่ดีต่อสังคม
รวมทั้งการเป็ นเขตปลอดยาเสพติดและการทะเลาะวิวาท ซึ่งจะเป็ นการเพิม่ จานวนผูเ้ รี ยนในสายอาชีพให้มากขึ้น
ด้ านบุ คลากร สถานศึ กษาควรส่ งเสริ มครู และบุ คลากรให้สามารถสร้ างผลงานเชิ งประจักษ์ และมี การ
ประชาสัมพันธ์ยกย่องบุคลากรดีเด่นออกสู่ สังคมภายนอกอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผูป้ กครอง
และทดสอบความรู ้ความสามารถของบุคลากรเพื่อรักษามาตรฐานของบุคลากรที่มีคุณภาพ
ด้ านวิชาการ สถานศึ กษาควรเปิ ดหลักสู ตรที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งการแนะ
แนวการศึกษาให้กบั ผูป้ กครอง และการส่งเสริ มให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนต่อในระดับปริ ญญาตรี ได้
ด้ านอาคารและสถานที่ ควรปรับปรุ งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาให้น่าเรี ยน และการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษาให้เหมาะสมก็จะมีผลให้ต่อการตัดสิ นใจด้วยเช่นเดียวกัน
ด้ านอื่นๆ ควรจัดหาแหล่งสนับสนุนการศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยนมากขึ้น มีระบบการติดตามการเข้าชั้นเรี ยน
ขาดเรี ยนและมีการรายงานให้ผปู ้ กครองได้ทราบ เป็ นต้น และส่งเสริ มกิจกรรมการแนะแนวเพื่อเพิม่ จานวนผูเ้ รี ยน

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้ง 3 แห่ง และครอบครัวเป็ นอย่างสูง
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อ คือ (1) เพื่อศึกษาบทบาทผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ อง ตามนโยบาย “ลด
เวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุ งเทพมหานคร และ (2) เพื่อวิเคราะห์
ความต้องการจาเป็ นในการบริ หารโรงเรี ยนตามนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ อง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุ งเทพมหานคร ประชากรในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนา
ร่ องที่เข้าร่ วมโครงการ จานวน 145 คน จาก29 โรงเรี ยน ผูว้ จิ ยั เก็บรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แจกแบบสอบถาม
และเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนาประกอบด้วย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์แสดงความต้องการจาเป็ นโดยใช้ Priority Needs Index (PNI Modified) การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพใช้วธิ ีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า
1. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการปฏิ บตั ิงานตามบทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ องเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” สู่การปฏิบตั ิจริ งในโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก
2. ความต้องการจาเป็ นในการบริ หารโรงเรี ยนตามนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” เรี ยงตามลาดับจาก
มากที่ สุดไปหาน้อยที่สุด คือ (1) การจัดเวทีเสวนาทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน (After Action Review: AAR) (2)
การจัดสรร อานวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความพร้ อมในการปฏิ บัติงาน (3) การนาผลการทบทวนหลังการ
ปฏิบตั ิงานและผลการประเมินไปพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง และการนิ เทศ กากับติดตาม อย่างเป็ นระบบและ
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ต่อเนื่ อง (4) การประสานงานกับชุมชน และแหล่งเรี ยนรู ้นอกสถานที่ และ (5) การมีผนู ้ าการขับเคลื่อนนโยบาย
“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลาเรี ยนรู ้” สู่สถานศึกษา
คาสาคัญ: ความต้องการจาเป็ น บทบาทของผูบ้ ริ หาร โครงการลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ โรงเรี ยนนาร่ อง

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
นโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” ของดาว์พงษ์ รัตนสุ วรรณ (2558) ได้เสนอ ขึ้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับ
การพัฒนาตามความสนใจ ความถนัดและความต้องการ ได้เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวติ ความมีน้ าใจ
การทางานเป็ นทีม และมีความสุขในการเรี ยนรู ้ โดยยึดหลักองค์ 4 การศึกษา คือ พุทธศึกษา จริ ยศึกษา หัตถศึกษา
และพลศึกษา จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูร้ ับความรู ้ให้นอ้ ยลง และเพิ่มเวลาของกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผู ้
ลงมือปฏิบตั ิจริ งให้มากขึ้น
สถานศึกษาที่มีความพร้อมได้นานโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” (Moderate Class More Knowledge)
มาใช้ในสถานศึ กษา โดยเข้าร่ วมโครงการเป็ นโรงเรี ยนนาร่ อง ซึ่ งสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา
กรุ งเทพมหานคร ได้เข้าร่ วมโครงการเป็ นโรงเรี ยนนาร่ องจานวน 29 โรงเรี ยน แบ่งออกเป็ น สพม.1 จานวน 22

292

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

โรงเรี ยน และ สพม.2 จานวน 7 โรงเรี ยน (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน,2558)
บทบาทผูบ้ ริ ห ารจึ ง มี ความส าคัญ อย่า งยิ่ง ในการขับ เคลื่ อ นนโยบายการศึ ก ษา สู่ ก ารปฏิ บัติ จ ริ งใน
สถานศึกษา ผูบ้ ริ หารควรที่จะดาเนินการตามสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ
เพื่อเป็ นกรอบในการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงานตามนโยบาย “ ลดเวลา
เรี ยน เพิ่มเวลารู ้ ”
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นของบทบาทผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนร่ อง ว่าเมื่อ
ได้เข้าร่ วมโครงการดังกล่าวแล้ว ผูบ้ ริ หารมี การจัดการอย่างไรในการขับเคลื่ อนนโยบายเข้ามาปฏิ บัติจริ งใน
สถานศึกษา ปฏิบตั ิจริ งได้แค่ไหน สภาพที่เป็ นจริ งและสภาพที่ควรจะเป็ นมีมากน้อยอย่างไร เพื่อนาผลไม่สู่การ
ปฏิบตั ิจริ ง และเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ยงั ไม่ได้เข้าร่ วมโครงการ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาบทบาทผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ อง ตามนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” สังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการบริ หารโรงเรี ยนตามนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” ของ
ผูบ้ ริ หาร โรงเรี ยนนาร่ อง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุ งเทพมหานคร

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาความต้องการจาเป็ นของบทบาทผูบ้ ริ หารสถานโรงเรี ยนนาร่ อง ตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุ งเทพมหานคร ซึ่งสามารถเขียนเป็ น
แผนภาพได้ดงั ต่อไปนี้
ด้านผู้นาการขับเคลือ่ นนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลาเรียนรู้ ” สู่ สถานศึกษา
ด้านการจัดสรร อานวยความสะดวกต่ างๆให้ มีความพร้ อมในการปฏิบัติงาน
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา
เพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ” 6 ด้าน

ด้านการประสานงานกับชุมชน และแหล่ งเรียนรู้นอกสถานที่
ด้านการนิเทศ กากับติดตาม อย่างเป็ นระบบ และต่ อเนื่อง
ด้านการจัดเวทีเสวนาทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)
ด้านการนาผลการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(After Action Review : AAR)
และผลการประเมินไปพัฒนาโครงการอย่างต่ อเนื่อง

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ องที่เข้าร่ วมโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน
เพิ่มเวลารู ้ ” ได้แก่ ผูอ้ านวยการสถานศึ กษา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบุ คลากร รอง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายงบประมาณ และรองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป จานวน 29 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 5 คน
รวมทั้งสิ้น 145 คน
4.2 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั จานวน 3 เดือน พฤษภาคม – เดือน กรกฎาคม 2559
4.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่ วน
บุคคล ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ องตามนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้”
แบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ ง ประสบการณ์ ในการบริ หาร วุฒิ
การศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบสารวจ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ อง
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating scale) ที่มีการตอบสนองคู่
(Dual-Response Format) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามประเมินสภาพที่เป็ นจริ งและสภาพที่ควรจะ
เป็ น ของการปฏิบตั ิงาน ทั้ง 6 ด้าน จานวน 30 ข้อ โดยเป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale)
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) มีดว้ ยกัน 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง มีการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมากที่สุด 4
หมายถึง มีการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก 3 หมายถึง มีการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับปานกลาง 2 หมายถึง มีการปฏิบตั ิ อยู่
ในระดับน้อย และ 1 หมายถึง มีการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ใช้วธิ ีการคานวณหาค่า IOC พบว่า ได้ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 0.90 ส่วนการตรวจสอบ
คุ ณภาพด้านความเที่ ย งแบบความสอดคล้อ งภายใน (Internal consistency reliability) ใช้วิธี ก ารค านวณหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการนาเครื่ องมือวิจยั ไปทดลองใช้ (Try
out) กับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจานวน 30 คน พบว่าได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.97
ตารางที่ 1 เครื่ องมือวิจยั จาแนกตามกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ที่
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
ประเภทของเครื่องมือวิจยั
1 อาจารย์ที่ปรึ กษา
2 ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
3 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ อง

การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวิจยั
แบบสอบถาม
ความตรงเชิงเนื้อหา
แบบบันทึกการสังเคราะห์เอกสาร ความตรงเชิงเนื้อหา
แบบสอบถามปลายเปิ ด
ความตรงเชิงเนื้อหา
ความเที่ยงแบบความสอดคล้อง
ภายใน

4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) นาหนังสื อขออนุญาต
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนการวิจยั
(2) ผู ้วิ จัย ท าการแจกแบบสอบถามด้ว ยตนเองออกไปยัง กลุ่ ม ตัว อย่า งจ านวน 145 ชุ ด (3) จัด เก็ บ รวบรวม
แบบสอบถามด้วยตนเองใช้เวลา 30 วัน (4) สามารถรวบรวมแบบสอบถามที่ สมบู ร ณ์ มาจนครบ 145 ชุ ด (5)
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ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบในแบบสอบถาม (6) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนาข้อมูล
ไปวิเคราะห์ทางสถิติ
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ วิเคราะห์
โดยใช้ Modified Priority Needs Index (PNI Modified) เพื่อเรี ยงลาดับความสาคัญความต้องการจาเป็ น

5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นของบทบาทผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ อง ตามนโยบาย
“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1) ผลการวิเคราะห์บทบาทผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ อง ตามนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ ” สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธ ยมศึ กษา กรุ งเทพมหานคร สภาพที่ เป็ นจริ งในการปฏิ บัติง านของผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยนนาร่ องตาม นโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” และสภาพที่ควรจะเป็ นในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนนาร่ องตาม นโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” เมื่อทาการวิเคราะห์ปรากฏผล ดังตารางที่ 2 และ ตารางที่
3 ดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (µ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (  ) การวิเคราะห์สภาพที่ เป็ นจริ งในการปฏิ บตั ิงานของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ องตามนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” ในภาพรวมแต่ละด้าน รวม 6 ด้าน ดังนี้
สภาพทีเ่ ป็ นจริงในการปฏิบัตงิ านของผู้บริหารโรงเรียนนาร่ องตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ”
1. ด้านผูน้ าการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลาเรี ยนรู ้”
สู่สถานศึกษา
2. ด้านการจัดสรร อานวยความสะดวกต่างๆให้มีความพร้อม
ในการปฏิบตั ิงาน
3. ด้านการประสานงานกับชุมชน และแหล่งเรี ยนรู ้นอกสถานที่
4. ด้านการนิเทศ กากับติดตาม อย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่อง
5. ด้านการจัดเวทีเสวนาทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน
(After Action Review : AAR)
6. ด้านการน าผลการทบทวนหลัง การปฏิ บัติ ง าน(After Action
Review : AAR) และผลการประเมิ น ไปพัฒ นาโครงการอย่ า ง
ต่อเนื่อง
รวม
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(µ)
( )
แปลผล
4.36
0.39
มาก
4.23

0.35

มาก

4.22
4.32
4.08

0.27
0.23
0.21

มาก
มาก
มาก

4.22

0.26

มาก

4.23

0.28

มาก
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย (µ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) การวิเคราะห์สภาพที่ควรจะเป็ นในการปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ องตามนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” ในภาพรวมแต่ละด้าน รวม 6 ด้าน ดังนี้
สภาพทีค่ วรจะเป็ นในการปฏิบัตงิ านของผู้บริหารโรงเรียนนาร่ อง
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ”
1. ด้านผูน้ าการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลาเรี ยนรู ้”
สู่สถานศึกษา
2. ด้านการจัดสรร อานวยความสะดวกต่างๆให้มีความพร้อม
ในการปฏิบตั ิงาน
3. ด้านการประสานงานกับชุมชน และแหล่งเรี ยนรู ้นอกสถานที่
4. ด้านการนิเทศ กากับติดตาม อย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่อง
5. ด้านการจัดเวทีเสวนาทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน
(After Action Review : AAR)
6. ด้านการน าผลการทบทวนหลัง การปฏิ บัติ ง าน(After Action
Review : AAR) และผลการประเมิ น ไปพัฒ นาโครงการอย่ า ง
ต่อเนื่อง
รวม

มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ
(µ)
( )
แปลผล
4.69
0.32
มากที่สุด
4.71

0.31

มากที่สุด

4.61
4.76
4.67

0.70
0.21
0.71

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.64

0.59

มากที่สุด

4.68

0.47

มากทีส่ ุ ด

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที่ 2-3 พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการปฏิ บตั ิงานตามบทบาทของ
ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นนาร่ อ ง เพื่ อ ขับ เคลื่ อนนโยบาย “ลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู ้ ” สู่ ก ารปฏิ บัติ จริ งในโรงเรี ยน
นอกจากนี้ ยงั พบว่า สภาพที่ เป็ นจริ งในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ องตามนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน
เพิ่มเวลารู ้ ” อยูใ่ นระดับ มาก ทั้ง 6 ด้าน ดังตารางที่ 2 (µ =4.23) และ (  = 0.28) ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการรับเอา
นโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ ” มาปฏิบตั ิจริ งในสถานศึกษา และ เมื่อทาการวิเคราะห์สภาพที่ควรจะเป็ นใน
การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ องตามนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ ” พบว่า อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
ทั้ง 6 ด้าน ดังตารางที่ 3 (µ =4.69) และ (  = 0.47) แสดงให้เห็ นว่าสภาพที่ ควรจะเป็ นในการปฏิ บัติงานของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ อง ควรที่จะนามาพัฒนาแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อตอบสนองกับนโยบาย
2) ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการหาค่า Modified Priority Needs Index (PNI Modified) เพื่อหาความต้องการจาเป็ นของ
บทบาทผูบ้ ริ หาร เมื่อทาการวิเคราะห์ปรากฏผล ดังตารางที่ 4 ดังนี้
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ตารางที่ 4 แสดงความต้องการจาเป็ นโดยใช้ Modified Priority Needs Index (PNI Modified) วิเคราะห์สภาพที่เป็ น
จริ งและสภาพที่ควรจะเป็ นในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ องตามนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้”
ในภาพรวม แต่ละด้าน รวม 6 ด้าน ดังนี้
บทบาทผู้บริหาร โรงเรียนนาร่ อง
เพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ”

สภาพที่ควร
จะเป็ น
1. ด้านผูน้ าการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่ม
4.69
เวลาเรี ยนรู้” สู่ สถานศึกษา
2. ด้านการจัดสรร อานวยความสะดวกต่างๆให้มีความ
4.71
พร้อมในการปฏิบตั ิงาน
3. ด้านการประสานงานกับชุมชน และแหล่งเรี ยนรู้นอก
4.61
สถานที่
4. ด้า นการนิ เ ทศ ก ากับ ติ ด ตาม อย่า งเป็ นระบบ และ
4.76
ต่อเนื่อง
5. ด้านการจัดเวทีเสวนาทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน
4.67
(After Action Review : AAR)
6. ด้านการนาผลการทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน(After
4.64
Action Review : AAR) และผลการประเมิ น ไปพัฒ นา
โครงการอย่างต่อเนื่อง
รวม
4.68

มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ
สภาพที่เป็ น (I-D) (I-D)/D ลาดับ
จริง
4.36
0.33
5
0.08
4.23

0.48

0.11

2

4.22

0.39

0.09

4

4.32

0.44

0.10

3

4.08

0.59

0.14

1

4.22

0.42

0.10

3

4.23

0.47

0.11

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตารางที่ 4 แสดงความต้องการจาเป็ นโดยใช้ Modified Priority Needs Index
(PNI Modified) วิเคราะห์สภาพที่เป็ นจริ งและสภาพที่ควรจะเป็ นในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ องตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” ในภาพรวม แต่ละด้าน รวม 6 ด้าน พบว่า ด้านการจัดเวทีเสวนาทบทวนหลัง
การปฏิบตั ิงาน (After Action Review : AAR) มีความต้องการจาเป็ นลาดับแรก (PIN=0.14) ด้านการจัดสรร อานวย
ความสะดวกต่างๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน มีความต้องการจาเป็ นลาดับสอง (PIN=0.11) ด้านการนาผล
การทบทวนหลัง การปฏิ บัติ งาน (After Action Review : AAR) และผลการประเมิ นไปพัฒ นาโครงการอย่าง
ต่อเนื่ อง และด้านการนิ เทศ กากับติดตาม อย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่ อง มีความต้องการจาเป็ นเท่ากัน เป็ นลาดับ
สาม (PIN=0.10) ด้านการประสานงานกับชุมชน และแหล่งเรี ยนรู ้นอกสถานที่ มีความต้องการจาเป็ นลาดับสี่
(PIN=0.09) และด้านผูน้ าการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลาเรี ยนรู ้” สู่ สถานศึกษา มีความต้องการ
จาเป็ นลาดับสุดท้าย (PIN=0.08)

6. อภิปรายผล
การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นของบทบาทผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ องตามนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน
เพิ่มเวลารู ้”ผูว้ จิ ยั มีขอ้ ค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจ นามาอภิปรายดังนี้
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6.1 การวิเคราะห์ บทบาทผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ องตามนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ ” สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุ งเทพมหานคร เมื่อทาการวิเคราะห์ พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ องมี
การปฏิ บัติ ง านตามบทบาทผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นน าร่ อ ง เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นนโยบาย “ลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู ้ ” สู่
สถานศึกษา มีการปฏิบตั ิงานทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านผูน้ าการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลาเรี ยนรู ้”
สู่ สถานศึ กษา (2) ด้านการจัดสรร อานวยความสะดวกต่างๆให้มีความพร้อมในการปฏิ บตั ิงาน (3) ด้านการ
ประสานงานกับชุมชน และแหล่งเรี ยนรู ้นอกสถานที่ (4) ด้านการนิเทศ กากับติดตาม อย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่อง
(5) ด้านการจัดเวที เสวนาทบทวนหลัง การปฏิ บัติงาน (After Action Review : AAR) (6) ด้านการนาผลการ
ทบทวนหลังการปฏิ บตั ิ งาน(After Action Review : AAR) และผลการประเมินไปพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่ อง
ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึ กษาธิ การ (2558) “คู่มือบริ หารจัดการเวลาเรี ยน ลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู ้ ” ซึ่ ง
เป็ นไปตามนโยบายที่ผนู ้ าการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” ต้องปฏิบตั ิเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สู่
สถานศึกษา
6.2 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นของผูบ้ ริ หารโงเรี ยนนาร่ อง สภาพที่ เป็ นจริ งในการปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ องตามนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” มีการปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(µ =4.23) และ(  = 0.28) และสภาพที่ควรจะเป็ นในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ องตามนโยบาย “ลด
เวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” มีการปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (µ =4.69) และ (  = 0.47) ดังนั้นผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนนาร่ อง ควรที่ จะพัฒนาและปรับปรุ งให้มีการปฏิบตั ิงานในสภาพที่ เป็ นจริ งมากที่ สุดในการขับเคลื่อน
นโยบาย สู่ สถานศึ กษา ส่ วนผูบ้ ริ หารที่กาลังจะเข้าร่ วมโครงการ ควรที่ จะศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษา
เพื่อนามาเป็ นแนวคิดในการรับเอานโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” เข้ามาใช้ในสถานศึกษา และควรจัดให้คณะ
ครู ผูร้ ับผิดชอบในกิ จกรรม เข้าร่ วมทากิ จกรรม ศึ กษาดูงานโรงเรี ยนนาร่ องที่ ประสบผลสาเร็ จ เพื่อที่ จะได้นา
ความรู ้ที่ได้มาใช้จดั กิจกรรมให้กบั ผูเ้ รี ยนตรงตาม วัตถุประสงค์ของโรงเรี ยนและความต้องการของผูเ้ รี ยนสภาพ
ที่ ควรจะเป็ นในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ องตามนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” ที่ ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนควรนาไปพัฒนาปฏิ บัติเพิ่มเติม คื อ ด้านการจัดเวที เสวนาทบทวนหลังการปฏิ บตั ิ งาน ผูบ้ ริ หารควร
ปฏิบตั ิงานเป็ นลาดับที่ 1 (PIN=0.14) รองลงมา ด้านการจัดสรร อานวยความสะดวกต่างๆให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นลาดับที่ 2 (PIN=0.11) ด้านการนิเทศ กากับติดตาม อย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่อง และด้านการนาผล
การทบทวนหลัง การปฏิ บัติ ง าน(After Action Review : AAR) และผลการประเมิ น ไปพัฒ นาโครงการอย่ า ง
ต่อเนื่ อง เป็ นลาดับที่ 3 (PIN=0.10) ด้านการประสานงานกับชุมชน และแหล่งเรี ยนรู ้นอกสถานที่ เป็ นลาดับที่ 4
(PIN=0.09) และด้านผูน้ าการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลาเรี ยนรู ้” สู่ สถานศึกษา เป็ นลาดับสุดท้าย
(PIN=0.08) ตามลาดับ
ผูว้ จิ ยั พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการวิจยั ซึ่งผูว้ จิ ยั จะแบ่งตามหัวข้อเรื่ องที่สอดคล้อง ดังนี้
(1.) การวิจยั ประเมินความต้องการจาเป็ น ผูว้ จิ ยั แบ่งการศึกษาวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั และสภาพที่ควรจะ
เป็ น เพื่อหาข้อแตกต่างของการปฏิ บตั ิงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ วิมล ว่องวาณิ ช (2558 : 26) ศึ กษาเรื่ อง
ความสาคัญของการวิจยั ประเมินความต้องการจาเป็ นต่อการวางแผนและการพัฒนาองค์กร พบว่า บทบาทของการ
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วิจัย ประเมิ น ความต้อ งการจ าเป็ นที่ มี ต่ อ การวางแผนและพัฒ นาองค์ก ร เริ่ ม จากการก าหนดจุ ด เริ่ ม ต้น และ
จุดมุ่งหมายปลายทาง กิกกรรมการวางแผนและพัฒนาองค์กรจึงมี 2 ส่ วน ได้แก่ กิจกรรมการวิจยั ประเมินความ
ต้องการจาเป็ นและกิจกรรมการบริ หารจัดการ ทั้งสองกิจกรรมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั กิจกรรมส่ วนแรกคือ
การวิจยั ประเมินความต้องการจาเป็ น เป็ นการวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั และสภาพที่ควรจะเป็ น และกาหนดวิธีการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมายซึ่งหมายถึงการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะทาให้สามารถบรรลุเป้ าหมาย
ขององค์กร กิจกรรมที่สองคือ การบริ หารจัดการ ตั้งแต่การกาหนด เป้ าหมาย การวางแผน การนาแผนสู่การปฏิบตั ิ
และการประเมินผล
(2.) จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้วิธี แสดงความต้องการจาเป็ นแบบ Modified Priority Needs Index
(PNI Modified) เพื่อเรี ยงลาดับความสาคัญความต้องการจาเป็ น พบว่า สอดคล้องกับของ พัชรี ขันอาสะวะ (2544)
ศึ กษาเรื่ อง การประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาครู ดา้ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ผูว้ ิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ ขอ้ มูลแบบ Priority Needs Index (PNI Modified) เพื่อเรี ยงลาดับความสาคัญความต้อ งการ
จาเป็ น พบว่า ตัวบ่งชี้การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางมี 3 ด้านคือ (1) ด้านบาทบาทครู ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ (2) ด้านพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ และ (3) ด้านผลที่เกิด
กับผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ ครู ส่วนมากมีความรู ้อยู่ในระดับมาก ทัศนคติอยู่ในระดับปานกลางถึ งมาก
พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางและผลที่ เกิ ดกับผูเ้ รี ยนอยู่ในระดับปานกลาง ครู ที่สอน
ระดับอนุบาลมีค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านพฤติกรรมสู งกว่าครู ที่สอนในระดับประถมศึ กษา และมัธยมศึกษา และ
พบว่า ครู มีความต้องการจ าเป็ นที่ ควรได้รับการพัฒ นาในด้านพฤติ กรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ย นเป็ น
ศูนย์กลางและด้านผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยนอย่างเร่ งด่วนมากกว่าด้านความรู ้และด้านทัศนคติ นอกจากนี้ยงั พบงานวิจยั ที่
สอดคล้องในเรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ มูลวิธี Priority Needs Index (PNI Modified) เพื่อเรี ยงลาดับความสาคัญความ
ต้อ งการจ าเป็ น ของ บรรเลง สระมู ล ศึ กษาเรื่ อง การประเมิ นความต้องการจาเป็ นเพื่ อ พัฒนานักศึ กษาด้าน
สมรรถนะสารสนเทศ: การศึ กษากลุ่มพหุ (2546), ยุทธพงษ์ อายุสุข ศึ กษาเรื่ อง การวิจยั ประเมินความต้องการ
จาเป็ นเพื่อพัฒนาการทาวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนของครู (2549) และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ธัญญภรณ์ เลา
หะเพ็ญแสง (2554) วิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นและการนาเสนอกระบวนการนานโยบายวิจยั ใน
ชั้นเรี ยนสู่การปฏิบตั ิในโรงเรี ยน เป็ นต้น
(3.) นอกจากนี้ ยงั พบความสอดคล้องที่ เกี่ ยวกับแนวคิดเรื่ อง การประเมิ นความต้องการจาเป็ น ของ
McKillp (1987) กล่าวว่า การประเมินความต้องการจาเป็ น เป็ นเพียงเครื่ องมือที่ช่วยในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
ในการให้บริ การทางการศึกษาหรื อการให้บริ การประชาชน ไม่วา่ จะเป็ นการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการให้เงินทุนสนับสนุนโครงการ การตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับการบริ หารบุคลากร หรื อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการวางแผนการทางาน การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารจะส่ งผล
ดีถา้ มีการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น เป็ นต้น
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7. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลไปใช้
1. ผูบ้ ริ หารควรเล็งเห็นความสาคัญและประโยชน์ของโครงการนี้ ควรมีการวางแผนและดาเนิ นการ
เพื่อนาโครงการ “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ ” สู่สถานศึกษาอย่างมีแบบแผน
2. ผูบ้ ริ หารควรมี การนิ เทศ กากับติ ดตาม อย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่ อง ในการจัดทากิ จกรรมของ
ครู ผสู ้ อนกิจกรรม และนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรม โดยประเมินการจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 4 H
3. ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานด้านการจัดเวทีเสวนาทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน เพื่อ
ร่ วมกันแก้ไขพัฒนาให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการจาเป็ นของบทบาทผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนาร่ อง ตามนโยบาย “ลด
เวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” สังกัดสานักการศึกษากรุ งเทพมหานครทั้ง 50 เขตพื้นที่การศึกษา
2. ควรมีการเปรี ยบเทียบเพื่อหาความแตกต่างระหว่างขนาดของโรงเรี ยนนาร่ องที่เข้าร่ วมโครงการตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้”
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการจาเป็ นของบทบาทครู ผสู ้ อนกิจกรรมตามโครงการ “ลดเวลา
เรี ยน เพิ่มเวลารู ้”

เอกสารอ้างอิง
ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ. 2558. “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” นโยบายการศึกษา กรุ งเทพมหานคร:
กระทรวงศึกษาธิการ.
ธัญญภรณ์ เลาหะเพ็ญแสง. 2554. การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นและการนาเสนอกระบวนการนานโยบายวิจยั
ในชั้นเรี ยนสู่การปฏิบตั ิในโรงเรี ยน. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาควิชาวิจยั และ
จิตวิทยาการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บรรเลง สระมูล. 2546. การประเมินความต้องการจาเป็ นเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะสารสนเทศ:
การศึกษากลุ่มพหุ. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต. ภาควิชาวิจยั การศึกษา คณะครุ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรี ขันอาสะวะ. 2544. การประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาครู ดา้ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิจยั การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ยุทธพงษ์ อายุสุข. 2549. การวิจยั การประเมินความต้องการจาเป็ นเพื่อพัฒนาการทาวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนของ
ครู . วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุวมิ ล ว่องวาณิ ช. 2558. การวิจยั ประเมินความต้ องการจาเป็ น. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
300

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

สานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2558. คู่มอื บริหารจัดการเวลาเรียน.
กรุ งเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ.
Mc killip, J. 1987. Need Analysis : Tool for Human Services and Educations. Beverly Hills, CA : Soge.

301

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ความคาดหวังของนักเรียนจีนในเมืองคุนหมิงในการตัดสิ นใจศึกษาต่ อ
ระดับปริญญาตรีในประเทศไทย
THE EXPECTATIONS OF CHINESE STUDENTS IN KUNMING CITY
IN MAKING A DECISION TO STUDY IN BACHELOR’S
DEGREE PROGRAM IN THAI UNIVERSITIES
Xiao Shanshan
นักศึกษาหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Email: xiaoshanshan310@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ บิน ยุระรัช
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของนักเรี ยนจีนในเมืองคุนหมิงในการ
ตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ในประเทศไทย และเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะแก่ผบู ้ ริ หารสถานอุดมศึกษในการ
รับนักเรี ยนจีนมาศึกษาในระดับปริ ญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชาวจีนที่กาลังศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปี ที่ 6 ในสถานศึกษา ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน จานวน 380 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive or Judgmental Sampling) เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า
ความคาดหวังของนักเรี ยนจี นในเมื องคุ นหมิ ง ในการตัดสิ นใจศึ กษาต่อระดับปริ ญญาตรี ในประเทศไทย ได้
วิเคราะห์ความคาดหวัง 4 ด้านตามลาดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านสถาบันอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการบริ การ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 ด้านหลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน อยูใ่ นระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.94 และความคาดหวังหลังสาเร็ จการศึกษา อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.148
คาสาคัญ: ความคาดหวัง การตัดสิ นใจ 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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจี นมีประวัติความเป็ นมามากกว่า 40 ปี
ปั จจุบนั ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนมีความใกล้ชิดมากขึ้นในทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็ นการเมือง เศรษฐกิจ หรื อ
การศึ กษาก็ตาม ซึ่ งรู ปแบบของความร่ วมมือทางการศึกษาระหว่างสองประเทศแบ่งออกได้เป็ นสี่ ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ความร่ วมมือทางวิทยาศาสตร์ และวิชาการ ประเภทที่ 2 การให้ทุนการศึกษาโดยตรงจากทั้งรัฐบาล
ไทยและจี นแก่นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี โทและเอก ประเภทที่ 3 ความร่ วมมือโดยตรงระหว่างมหาวิทยาลัย
ประเภทที่ 4 ความร่ วมมื อระดับประชาชนกับประชาชน (มาณพ ภาษิ ตวิไลธรรม, 2553) จากความสัมพันธ์
ดังกล่าวทาให้แนวโน้มจานวนนักเรี ยนจีนที่มาศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาไทยเพิ่มมากขึ้น
ด้วยเหตุน้ ี เมื่อปี ค.ศ. 2010 นักศึกษาจีนที่อยูป่ ระเทศไทยจานวน 44 สถาบัน มีมากกว่า10,000 คน จาก
ข้อมูลในปี ค.ศ. 2014 ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีจานวนนักศึกษาจีนไปเรี ยนต่อมากที่ สุด เป็ นอันดับที่ 1 ของ
นักศึกษาต่างชาติที่มีในประเทศ (สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย, 2014) ทั้งนี้
หลักสู ตรที่ คนจี นเลือกเรี ยนมากที่ สุดได้แก่ บริ หารธุ รกิ จ ภาษาไทย การตลาด ภาษาไทยเชิ งการศึ กษา เป็ นต้น
จุดเด่นของการศึกษาในประเทศไทยคือหลักสู ตรที่สอนเป็ นภาษาอังกฤษมีจานวนมาก โดยเฉพาะการอุดมศึกษา
ของสถาบันการศึกษาระดับเอกชนได้พฒั นาอย่างรวดเร็ ว คุณภาพทางการศึกษาค่อนข้างสูง (Fenghua, D. 2011)
ในขณะเดียวกันทางด้านมณฑลยูนนาน ซึ่ งเป็ นมณฑลที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 8 ของจีน ทาเลที่ต้ งั ถือ
ว่ามีความสาคัญมาก เพราะเสมือนเป็ นประตูเชื่อมต่อที่ สาคัญระหว่างมณฑลอื่นๆ ของจีนกับไทย เป็ นมณฑลที่
ตั้งอยู่ใกล้ไทยมากที่ สุด มี ความใกล้ชิดและติ ดต่อกับไทยมาช้านาน ความร่ วมมื อระหว่างมณฑลยูนนานกับ
ประเทศไทยในหลายๆด้านมี ความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ส่ งผลให้ชาวจีนยูนนานที่ตอ้ งการมีการติดต่อปฏิ สัมพันธ์กบั
ไทยนิ ยมเรี ยนภาษาไทยจานวนเพิ่มขึ้น เมืองคุนหมิงซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของมณฑลยูนนาน เป็ นศูนย์กลางด้าน
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การเมือง เศรษฐกิ จ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและคมนาคมของมณฑลยูนนาน และถือว่าเป็ นเมืองสาคัญด้านการ
ท่ องเที่ ยวและการค้าในภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศจี น ด้วยเหตุน้ ี เมื องคุ นหมิ งจึ งมี ทรั พยากรที่ ดีที่สุด
สาหรั บการศึ กษาในมณฑลยูนนาน โดยเฉพาะสถานศึ กษาต่างๆที่ เป็ นชั้นนาของมณฑลมี จานวนมาก และมี
โรงเรี ยนหลายแห่งเปิ ดสอนวิชาภาษาไทยหรื อมีความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
ปั จจุบนั ภาษาไทยในเมืองคุนหมิงถือเป็ นภาษาต่างประเทศที่ สาคัญเป็ นอันดับ 2 รองจากภาษาอังกฤษ
การเลือกเรี ยนที่ ประเทศไทยกลายเป็ น “ทางเลือกใหม่” ของนักเรี ยนในเมืองคุนหมิง และให้ความสนใจศึกษา
มากกว่าภาษาประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ โอภาส เหลืองดาวเรื อง (2552) ได้สรุ ปเหตุผลที่นกั เรี ยนในเมืองคุนหมิง
สนใจเรี ยนภาษาไทย มีหลายประการดังนี้ 1. การเติบโตของภาคเศรษฐกิจและธุรกิจการค้า เนื่ องจากว่าแม่น้ าโขง
เป็ นเส้นทางการขนส่ งหลักระหว่างไทยกับจี น และการเปิ ดการค้าเสรี จีนกับ อาเซี ยน ส่ งผลให้ทุกมณฑลใน
ประเทศจี นมีการติดต่อค้าขายกับภูมิภาคอาเซี ยนรวมถึงประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก 2. เมืองคุนหมิงมีความ
คล้ายคลึงกับไทยด้านเชื้ อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และขนมธรรมเนี ยมประเพณี เป็ นอย่างมาก นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวได้ง่ายเมื่อมาเรี ยนที่ ประเทศไทย 3. ความนิ ยมชื่ นชอบในการท่ องเที่ ยวที่ ประเทศไทย ในแต่ละปี จะมี
ประชาชนชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยมากกว่า 30,000 คน และประชนชนชาวคุนหมิงนิ ยมไปท่องเที่ยว
ประเทศไทยมากที่สุดในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 4. สาเหตุอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายการศึกษาใน
ประเทศไทยนั้นต่ ากว่าการไปศึกษาที่ ทวีปยุโรป อเมริ กา หรื อออสเตรเลีย การเดิ นทางระหว่างสองประเทศที่มี
ความสะดวกรวดเร็ ว และการเลื อกเรี ยนภาษาไทยในเมื องคุ นหมิ งนั้น มี ขอ้ ได้เปรี ยบมากกว่าการเลื อกเรี ยน
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
อย่างไรก็ดี ในปี ค.ศ. 2012 ได้มีการจัดทดสอบมาตรฐานสมรรถภาพภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
เป็ นครั้ งแรกในเมื องคุนหมิ ง มณฑลยูนนาน อี กทั้งเป็ นสถาบันการศึ กษาแห่ งที่ 4 ของประเทศจี น ด้วยความ
ร่ วมมือระหว่างศูนย์ภาษาไทยสิ รินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับศูนย์ไทยศึกษาของ มหาวิทยาลัยยูนนาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวโน้มของความนิ ยมการเรี ยนการสอนภาษาไทยในนักเรี ยนในเมื องคุ นหมิ งที่ เพิ่ มขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการส่งเสริ มการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการเรี ยนการสอนภาษาไทยของสถาบันการศึกษาใน
นักเรี ยนในเมืองคุนหมิงให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับปริ มาณที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาจีนของเมืองคุนหมิงที่สนใจเรี ยน
ภาษาไทยและมีความมุ่งมัน่ ที่จะศึกษาต่อในประเทศไทย
จากที่ กล่าวมาข้างต้น จะเห็ นว่าสาเหตุที่ทาให้นักเรี ยนจี นในเมืองคุนหมิงนิ ยมมาเรี ยนที่ ประเทศไทย
ได้แก่ หลักสู ตรและวิธีการสอนแบบอินเตอร์ ในสถานศึกษาของไทย ค่าใช้จ่ายการศึกษาค่อนข้างถูก การเดินทาง
จากเมืองคุนหมิงมาประเทศไทยใกล้และสะดวก ความสามารถในการใช้ภาษาไทยหรื อเกี่ ยวข้องกับไทยทาให้
โอกาสในการหางานที่ดีมากขึ้น ซึ่ งเป็ นมูลเหตุที่ผวู ้ ิจยั มีความสนใจใคร่ ศึกษาเรื่ อง ความคาดหวังของนักเรี ยนจีน
ในเมืองคุนหมิง ที่มีต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ในประเทศไทย เพื่อหาแนวทางการตัดสิ นใจศึ กษา
ต่อของนักเรี ยนจีนมีปัจจัยใดที่เอื้อหนุนต่อความคิดเชิงคาดหวังในอนาคต
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของนักเรี ยนจีนในเมืองคุนหมิงในการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญา
ตรี ในประเทศไทย
(2) เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะแก่ผบู ้ ริ หารสถานอุดมศึกษาในรับนักเรี ยนจีนมาศึกษาในระดับปริ ญญาตรี

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มุ่งศึกษาระดับความคาดหวังของนักเรี ยนจีนในเมืองคุนหมิงในการตัดสิ นใจ
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ในประเทศไทย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้คือ ทฤษฎีความคาดหวังของ
วิคเตอร์ วรู ม (Vroom’s Expectancy Theory) (1964) ซึ่งได้สรุ ปว่า แรงจูงใจเกิดจากความคาดหวังและการรับรู ้
คุณค่าของผล ผูว้ จิ ยั จึงได้ยดึ กระบวนการศึกษาตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั ซึ่งสามารถเขียนเป็ นแผนภาพได้
ดังต่อไปนี้
ตัวแปรที่ศึกษา
ความคาดหวังของนักเรี ยนจีน

1 ความคาดหวังด้านหลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
2 ความคาดหวังด้านสถาบัน
3 ความคาดหวังด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการบริ การ
4 ความคาดหวังหลังสาเร็จการศึกษา
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research)
โดยวิธีเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลจากนักเรี ยนชาวจีนที่กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปี ที่ 6
ในสถานศึ กษา จานวน 95 โรงเรี ยน ณ เมื องคุ นหมิ ง มณฑลยูนนาน ประเทศจี น จานวน 32,343 คน (สานัก
การศึกษา นครคุนหมิง, 2015)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชาวจีนที่กาลังศึ กษาระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายชั้นปี ที่ 6
ในสถานศึกษา จานวน 8 โรงเรี ยน โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศ
จีน จานวน 380 คน
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา คือ ความคาดหวังของนักเรี ยนจีน ได้แก่ (1) ความคาดหวังด้านหลักสูตรและอาจารย์
ผูส้ อน (2) ความคาดหวังด้านสถาบัน (3) ความคาดหวังด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการบริ การ (4) ความ
คาดหวังหลังสาเร็ จการศึกษา
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4.3 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั จานวน 5 เดือน (มีนาคม 2559 – สิ งหาคม 2559)
4.4 เครื่ อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการวิจัย เป็ นแบบสอบถามแบ่ ง ออกเป็ น 3 ตอน คื อ ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล ความคาดหวังของนักเรี ยนจีนในเมืองคุนหมิงใน
การศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ในประเทศไทย และตอนที่ 3 ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สาหรับตอนที่ 1
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า (Rating scale) จานวน 5 ระดับ
และตอนที่ 3 มี ลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open-ended question) การตรวจสอบคุ ณภาพด้านความตรงเชิ ง
เนื้ อหา ใช้วิธีการคานวณหาค่า IOC ส่ วนการตรวจสอบคุ ณภาพด้านความเที่ ยงแบบความสอดคล้องภายใน
(Internal consistency reliability) ใช้วิธีการคานวนหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ผลการนาเครื่ องมือวิจยั ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนจานวน 30 คน พบว่าได้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.94
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ติดต่อขอหนังสื อจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุมถึงผูอ้ านวยการของ
โรงเรี ยนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
(2) ผูว้ จิ ยั นาหนังสื อจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุมถึงโรงเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย
อธิบายให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจในวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับในการทาแบบสารวจ
(3) ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง
(4) ผูว้ จิ ยั ได้รับแบบสอบถามคืนมาจากนักเรี ยนทุกคนด้วยตนเอง (5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลที่ได้
รับมา เพื่อนาผลมาวิเคราะห์หาค่าสถิติ
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)

5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความคาดหวังของนักเรี ยนจีนในเมืองคุนหมิงในการตัดสิ นใจศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี ในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
5.1 การวิเคราะห์ความคาดหวังของนักเรี ยน แบ่งเป็ น 4 ด้าน โดยใช้ค่าทางสถิติ คะแนนเฉลี่ยเลขคณิ ต
(arithmetic mean) (จิรศักดิ์ คงทอง, 2550) เป็ นเกณฑ์ในการแปลความ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลสรุ ประดับความคาดหวังในปั จจัย 4 ด้านตามลาดับมากถึงน้อย
ลาดับ
ความคาดหวัง
ค่ าเฉลีย่
1
ด้านสถาบัน
4.39
2
ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการบริ การ
4.28
3
ด้านหลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
4.25
4
ความคาดหวังหลังสาเร็ จการศึกษา
3.9
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ระดับความคาดหวัง
ความคาดหวังมากที่สุด
ความคาดหวังมากที่สุด
ความคาดหวังมากที่สุด
ความคาดหวังมาก
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ความคาดหวังของนักเรี ยนในด้านสถาบันอยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 รองลงมา คือ
ความคาดหวังด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการบริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ความคาดหวังด้านหลักสู ตร
และอาจารย์ผสู ้ อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ความคาดหวังหลังสาเร็ จการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติความคาดหวังของนักเรี ยนด้านหลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
ความคาดหวังด้านหลักสู ตรและอาจารย์ ผู้สอน
1.หลักสู ตรมีความหลากหลายและทันสมัย
2. เนื้อหาวิชาในหลักสู ตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
3. เนื้อหาวิชาส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีความสามารถ และเกิดทักษะในการ
ใช้ภาษาไทย
4. จานวนรายวิชาและหน่วยกิตมีความ เหมาะสมกับหลักสู ตร
5. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสู ตรมีควา เหมาะสม
6. มีทุนการศึกษาให้นกั ศึกษาชาวจีน
7. อาจารย์ใช้ภาษาในการสอนที่ทาให้เข้าใจง่าย
8. อาจารย์มีความรู้ความในศาสตร์สาขาที่สอน
9. อาจารย์ที่ปรึ กษาทาหน้าที่ได้ดี และให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์
ความคาดหวังด้านหลักสู ตรและอาจารย์ ผู้สอน

Mean
4.29
4.29

แปลผล จัดลาดับ
S. D.
0.891 ระดับมากที่สุด
5
0.889 ระดับมากที่สุด
4

3.95

1.162

ระดับมาก

9

4.10
4.19
4.26
4.40
4.36
4.39
4.25

0.923
1.022
0.989
0.846
0.876
0.875
0.94

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด

8
7
6
1
3
2
--

จากตารางที่ 2 ความคาดหวังด้านหลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อนอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.25 (S.D. = 0.94) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อาจารย์ใช้ภาษาในการสอนที่ทาให้เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด
คือ 4.40 (S.D. = 0.846) ส่ วนเนื้ อหาวิชาส่ งเสริ มให้นักศึ กษามีความสามารถและเกิ ดทักษะในการใช้ภาษาไทย
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด เท่ากับ 3.95 (S.D. = 1.162)
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติความคาดหวังของนักเรี ยนด้านสถาบัน
ความคาดหวังด้านสถาบัน
1. เป็ นสถานศึกษาที่มีชื่อเสี ยง
2. เป็ นสถานศึกษาที่ได้การรับรองมาตรฐานการศึกษา
3. มีแหล่งเรี ยนรู้พร้อม เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ
4. อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมช่วยเสริ มสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การเรี ยนรู้
5. มีเทคโนโลยีทนั สมัย ช่วยส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนการสอน
6. อยูใ่ กล้แหล่งชุมชน ศูนย์การค้า เดินทางสะดวก
7. มีหอพักที่ปลอดภัย สะดวก น่าอยู่
8. มีหน่วยงานบริ การต่าง ๆครบและให้บริ การอย่างมีคุณภาพ
ความคาดหวังด้านสถาบัน
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แปลผล
Mean S. D.
จัดลาดับ
4.12 0.821
ระดับมาก
8
4.57 0.699 ระดับมากที่สุด
1
4.49 0.774 ระดับมากที่สุด
3
4.45

0.776 ระดับมากที่สุด

4

4.22
4.30
4.55
4.40
4.39

0.869
0.892
0.755
0.833
0.80

7
6
2
5
--

ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
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จากตารางที่ 3 ความคาดหวังด้านสถาบันอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 (S.D. = 0.80)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า เป็ นสถานศึกษาที่ได้การรับรองมาตรฐานการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.57
(S.D. = 0.699) ส่วนเป็ นสถานศึกษาที่มีชื่อเสี ยง มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด เท่ากับ 4.12 (S.D. = 0.821)
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติความคาดหวังของนักเรี ยนด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการบริ การ
ความคาดหวังด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริการ
1. มีกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่จะช่วยพัฒนาความรู้ทาง
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผูเ้ รี ยนหลายเชื้อชาติ
3. มีกิจกรรมเรี ยนรู้วถิ ีการดาเนินชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนไทย
4. มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
5. มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง สามารถ
นาไปใช้เป็ นประโยชน์ได้
6. กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนมีคุณภาพ
7. มีโครงการแลกเปลี่ยนหรื อศึกษาดูงานในต่างประเทศ
8. มีการให้คาแนะนา และดูแลเอาใจใส่ จากอาจารย์และ
บุคลากรระหว่างการศึกษา
ความคาดหวังด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริการ

Mean

S. D.

แปลผล

จัดลาดับ

4.14

1.048

ระดับมาก

8

4.36
4.14
4.15

0.828
0.988
0.901

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมาก

3
7
6

4.44

0.818

ระดับมากที่สุด

1

4.39
4.34

0.800
0.843

ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด

2
4

4.29

0.893

ระดับมากที่สุด

5

4.28

0.89

ระดับมากที่สุด

--

จากตารางที่ 4 ความคาดหวังด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการบริ การอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 (S.D. = 0.89) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิ
จริ ง สามารถนาไปใช้เป็ นประโยชน์ได้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.44 (S.D. = 0.818) ส่วนมีกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่จะช่วยพัฒนาความรู ้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด เท่ากับ 4.14 (S.D. = 1.048)
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติความคาดหวังของนักเรี ยนหลังสาเร็ จการศึกษา
ความคาดหวังหลังสาเร็จการศึกษา
1. เมื่อสาเร็ จการศึกษามีโอกาสได้ทางานที่ประเทศไทย
2. ความสามารถด้านภาษาไทยเป็ นจุดเด่นที่เหนือกว่าเพื่อน
ทาให้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นในการหางานทา
3. ความรู้ทางภาษาไทยและประสบการณ์ในประเทศไทยมี
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ความคาดหวังหลังสาเร็จการศึกษา

Mean
3.48

S. D.
1.278

แปลผล
ระดับมาก

จัดลาดับ
3

4.08

1.109

ระดับมาก

2

4.13

1.057

ระดับมาก

1

3.9

1.148

ระดับมาก

--

จากตารางที่ 5 ความคาดหวังหลังสาเร็ จการศึกษาอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 (S.D. =
1.148) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ความรู ้ทางภาษาไทยและประสบการณ์ในประเทศไทยมีประโยชน์ในการ

308

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.13 (S.D. = 1.057) ส่วนเมื่อสาเร็ จการศึกษามีโอกาสได้ทางานที่ประเทศ
ไทย มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด เท่ากับ 3.48 (S.D. = 1.278)

6. อภิปรายผล
การศึกษาความคาดหวังของนักเรี ยนจีนในเมืองคุนหมิงที่มีต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ใน
ประเทศไทย ผูว้ จิ ยั มีขอ้ ค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจ นามาอภิปรายดังนี้
ความคาดหวังด้ านหลักสู ตรและอาจารย์ ผู้สอน ความคาดหวังของนักเรี ยนด้านหลักสู ตรและอาจารย์
ผูส้ อนอยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า นักเรี ยนคาดหวังกับอาจารย์ใช้ภาษาในการสอนที่
ทาให้เข้าใจง่ าย อาจารย์ที่ปรึ กษาทาหน้าที่ ได้ดี อาจารย์มีความรู ้ ความในศาสตร์ สาขาที่ สอนมากที่ สุด ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของขวัญสุ มน สี เหลือง (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาใน
หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนระดับปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์แล
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านอาจารย์ผูส้ อนมีวิธีการที่สามารถทา
ให้นกั ศึกษาเข้าใจในเนื้อหาที่ได้เรี ยนอย่างเหมาะสม การตัดสิ นใจของนักศึกษาอยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากว่าการ
ที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ สวนหนึ่งมาจากอาจารย์ผสู ้ อน
ส่ วนในเรื่ องของนักเรี ยนคาดหวังกับเนื้ อหาวิชาในหลักสู ตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน หลักสู ตรมีความหลากหลายและทันสมัย ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสู ตรมีความเหมาะสม และจานวน
รายวิชาและหน่วยกิตมีความเหมาะสมกับหลักสูตร สอดคล้องกับงานวิจยั ดังกล่าวของขวัญสุมน สี เหลือง (2554)
ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า นักศึ กษาให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านโปรแกรมวิชาที่ เปิ ดสอนตรงกับความต้องการของ
นักศึกษามาก
ความคาดหวัง ด้ า นสถาบั น ความคาดหวัง ของนัก เรี ย นด้า นสถาบันอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด นักเรี ย น
คาดหวัง กับ การได้รั บ รั บ รองมาตรฐานการศึ ก ษาและต้อ งการหอพัก ที่ ป ลอดภัย น่ า อยู่ อาคารสถานที่ แ ละ
สภาพแวดล้อมช่วยเสริ มสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรี ยนรู ้ และมีหน่วยงานบริ การต่าง ๆครบและให้บริ การอย่างมี
คุณภาพมากที่สุด สอดคล้องกับทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของอับราฮัม มาสโลว์ (ร็ อบบินส์ สตีเฟ่ น พี, 2548)
ที่ กล่าวว่า มนุ ษย์มีความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) คื อ ความมัน่ คง และการป้ องกันอันตรายต่ อ
ร่ างกายและอารมณ์ มี และมี ความต้องการยอมรั บนับถื อ (Esteem Needs) เช่ น การยอมรั บนับถื อตนเอง หรื อ
ความสาเร็ จ
ความคาดหวังด้ านกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริการ ความคาดหวังด้านกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนและการบริ การอยูใ่ นระดับมากที่สุด และนักเรี ยนคาดหวังกับมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิ
จริ ง สามารถนาไปใช้เป็ นประโยชน์ได้มากที่สุด ด้านอื่นๆ ได้แก่ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนมีคุณภาพ มี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผูเ้ รี ยนหลายเชื้อชาติ มีโครงการแลกเปลี่ยนหรื อศึกษาดูงานในต่างประเทศ
มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา มีกิจกรรมเรี ยนรู ้วถิ ีการดาเนินชีวติ ความเป็ นอยูข่ อง
คนไทย มีกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ จะช่ วยพัฒนาความรู ้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิ จัย ของขวัญ สุ ม น สี เ หลื อ ง (2554) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเข้า ศึ ก ษาในหลัก สู ต ร
ภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารของนักศึ กษาสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ระดับ ปริ ญ ญาตรี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ล
309

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านการจัดการเรี ยนการสอนการตัดสิ นใจ
ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะเรื่ องของมีการจัดเสริ มประสบการณ์ต่างๆระหว่างการศึกษา ซึ่ งจะทา
ให้นกั ศึกษาเข้าใจและได้ประสบการณ์ตรง
ความคาดหวัง หลังส าเร็ จการศึ กษา ความคาดหวัง หลังสาเร็ จการศึ กษาอยู่ในระดับมาก นักเรี ย น
คาดหวัง กับ ความรู ้ ท างภาษาไทยและประสบการณ์ ใ นประเทศไทยมี ป ระโยชน์ ใ นการประกอบอาชี พ
ความสามารถด้านภาษาไทยเป็ นจุดเด่นที่เหนือกว่าเพื่อน ทาให้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นในการหางานทา และเมื่อ
สาเร็ จการศึกษามีโอกาสได้ทางานที่ประเทศไทยมากที่สุด ซึ่ งตรงกับทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของอับราฮัม
มาสโลว์ (ร็ อบบิ นส์ สตี เฟ่ น พี , 2548) ที่ กล่าวว่า มนุ ษย์มีความต้องการเป็ นตัวของตัวเอง (Self-actualization
Needs) นัน่ คือ แรงขับเคลื่อนที่จะเป็ นในสิ่ งที่ตนจะสามารถเป็ นได้ เช่น การเจริ ญเติบโต ความสาเร็ จความสามารถ
ของตน และการบรรลุความปรารถนา

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ให้ สถานศึกษา ได้ ดาเนินการ
จากผลการวิเคราะห์ขา้ งต้น ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้ดงั นี้
(1) พัฒนาปรั บปรุ งด้าน hardware และ software ของสถานศึ กษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรี ยนจีน
ควรเป็ นสถาบันที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ให้นักเรี ยนได้มีที่พกั อาศัยที่ ดี มีอุปกรณ์ต่างๆ
ครบ และสามารถเรี ยนด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
(2) พัฒนาด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการบริ การ ให้มีความเหมาะสมกับนักเรี ยนจีน
ควรให้ความสาคัญกับความรู ้ได้นาไปปฏิบตั ิจริ ง สามารถนาไปใช้เป็ นประโยชน์ได้มากที่สุด โดยเฉพาะ
ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
(3) พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
ควรมีการพัฒนาความสามารถในการสอนของอาจารย์ และควรมีการปรับปรุ งพัฒนาให้มีความหลัก
หลาย ทันสมัย เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยนจีน
(4) พัฒนาความสามารถทางภาษาของนักเรี ยน
ควรจัก การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมต่ า งๆเพื่ อ อบรมพัฒ นาความสามารถทางภาษาโดยเฉพาะ
ภาษาไทยของนักเรี ยนจีน เพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมของความคาดหวังในด้านอื่นๆ
(2) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคาดหวังของนักเรี ยนจีนในเมืองอื่นๆในการตัดสิ นใจศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี ในประเทศไทย
(3) ควรมี การศึ กษาเกี่ ยวกับความคาดหวังของนักเรี ยนจี นในการศึ กษาต่อในประเทศอื่ นโดยเฉพาะ
ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุ ณภาพกับการขับเคลื่ อน
สถานศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชากรที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารงาน
วิชาการ และหัวหน้างานประกันคุณภาพหรื อครู ผรู ้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 1 จานวน 67 โรงเรี ยน รวมทั้งสิ้ น 201 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็ น
แบบสอบถามแบ่ งออกเป็ น 4 ตอน ได้แก่ 1) แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม 2)
แบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ โดยใช้วงจร PDCA 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ ประชาคมอาเซี ยน 4) แบบสอบถามปลายเปิ ด เพื่อให้ผูต้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติมโดยอิสระ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพี ย ร์ สั น ผลการวิจัยพบว่า การประกันคุ ณภาพ โดยใช้วงจร PDCA มี ความสั มพันธ์ ทางลบกับการขับเคลื่ อน
สถานศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยน ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อยูใ่ นระดับต่า
มาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : การประกันคุณภาพ วงจร PDCA การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
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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. ความสาคัญและทีม่ าของของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั สภาวการณ์ของประเทศไทยและสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศยังอยูใ่ นอันดับท้ายๆ ของโลกและอาเซียน ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดอันดับ
คุณภาพการศึกษาของประเทศทัว่ โลกโดยองค์กรความร่ วมมือเศรษฐกิจและการพัฒนาหรื อ โออีซีดี (OECD) เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2558 ผลปรากฏว่าอันดับที่ 1 สิ งคโปร์ อันดับที่ 2 ฮ่องกง อันดับที่ 3 เกาหลีใต้ อันดับ ที่ 4 ญี่ปุ่นกับ
ไต้หวัน ส่ วนประเทศในกลุ่มอาเซี ยน อันดับที่ 12 เวียดนาม ไทยอยูอ่ นั ดับที่ 47 มาเลเซี ยอยูอ่ นั ดับที่ 52 และอินโดนี เซีย
อันดับ 69 และจากข้อมูลการประชุมของ World Economic Forum (WEF) ในรายงาน The Global Competitiveness Report
2014-2015 มีการเปรี ยบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ จานวน 144 ประเทศ ในด้านการศึกษา
ปรากฏว่าคุณภาพการศึ กษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 90 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับคุณภาพการศึ กษาของ
ประเทศในสมาชิกกลุ่มอาเซี ยน พบว่าประเทศไทยยังตามหลังประเทศสิ งคโปร์ ที่อยูใ่ นอันดับ 3 มาเลเซียอยูใ่ นอันดับ 17
อินโดนีเซียอยูใ่ นอันดับ 48 ฟิ ลิปปิ นส์อยูใ่ นอันดับ 60 และลาวอยูใ่ นอันดับ 84 ซึ่งจะเห็นได้วา่ การศึกษาของไทยยังต้อง
มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ องเพื่อยกระดับมาตรฐานให้ทดั เที ยมนานาประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทั้งในและนอกกลุ่มอาเซี ยน
อาเซี ยนเป็ นองค์กรความร่ วมมือระดับภูมิภาคก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2510 ในปั จจุบนั มีประเทศสมาชิกอาเซี ยน
รวม 10 ประเทศ ได้แก่ บรู ไน กัมพูชา อินโดนี เซี ย ลาว มาเลเซี ย พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ ไทย และเวียดนาม เพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่ งของอาเซี ยนในเวทีโลก ในปี พ.ศ. 2558 ได้จดั ตั้งประชาคมอาเซี ยนตามกฎบัตรอาเซี ยน โดยให้อาเซี ยน
เป็ นองค์กรที่มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง ส่งเสริ มให้ประเทศสมาชิกร่ วมกันเคารพสิ ทธิมนุษย์ชน และผลักดันให้อาเซี ยน
มีบทสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ รวมรวมทัง่ ขยายความร่ วมมือกับประเทศเอเชียอื่นๆ ภายใต้กรอบความร่ วมมือ
ต่างๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และระหว่างเอเชียกับภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะการใช้กลไกลความร่ วมมือด้านการศึกษานาเอเซียน
สู่การเป็ นประชาคมที่มีความมัน่ คงทัง่ ด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมัน่ คง และสังคมและวัฒนธรรม เพื่อสร้างอนาคต
ที่ รุ่งเรื องของอาเซี ยน ประเทศต่างๆ ในอาเซี ยนจึ งเห็ นความสาคัญของการปฏิ รูปการศึ กษาและได้ท าการปฏิ รู ป
การศึ กษาเพื่อพัฒนาคุ ณภาพของพลเมื องในประเทศ ซึ่ งนาไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศต่อไป
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สาหรับประเทศไทยกาลังจะก้าวเข้าสู่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทุกภาค
ส่ วนจึงได้ร่วมระดมความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมถึงการ
กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็ นกลไกสาคัญที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึ กษาให้ดาเนิ นไป
อย่างต่อเนื่ องอย่างเป็ นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผูท้ ี่จบการศึกษามีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง ผูป้ กครอง ชุมชน และ
องค์กร/สถานประกอบการที่ รับช่วงผูจ้ บการศึ กษาเข้าศึ กษาต่อหรื อรับเข้าทางาน มีความมัน่ ใจว่าผูท้ ี่ จบการศึ กษามี
คุณภาพได้มาตรฐาน มีทกั ษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากาหนด ที่ผา่ นมาผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาในสังกัดจานวน 67 โรงเรี ยน ปรากฏว่ามีสถานศึกษาได้รับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จานวน 65
โรงเรี ยนและไม่ได้รับการรั บรองมาตรฐานคุ ณภาพจานวน 2 โรงเรี ยน และมี เพียง 14 โรงเรี ยนที่ ได้รับการรั บรอง
มาตรฐานคุณภาพในระดับดี มาก ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพและการ
ขับเคลื่อนสถานศึกสู่ประชาคมอาเซี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
เพื่อจะได้ทราบถึงสภาพปั ญหา แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะการประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดยแบ่ง
ตามขนาดของสถานศึ กษา เพื่อเป็ นข้อมูลและใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาและปรับปรุ งการ
ดาเนิ นงาน ตลอดจนหาแนวทางส่ งเสริ ม สนับสนุน ช่วยเหลือในการประกันคุณภาพของสถานศึ กษา และนาข้อมูล
ทางการวิจยั นี้ เป็ นแนวทางให้กบั ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะครู หรื อ ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในหน่ วยงาน หรื อองค์กรอื่ น
สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพและการขับเคลื่อนสถานศึ กษาสู่ ประชาคมอาเซี ยนใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 1 โดยรวมมีการดาเนิ นกิ จกรรมเกี่ ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้วงจร PDCA อยูใ่ นระดับมาก
3.2 โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 1 มี ความพร้ อมในการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน อยูใ่ นระดับมาก
3.3 การขับเคลื่อนสถานศึ กษาสู่ ประชาคมอาเซี ยน ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการประกันคุณภาพอยูใ่ นระดับสูง

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการประกัน คุ ณ ภาพและการขับ เคลื่ อ น
สถานศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 1 ตามขอบข่าย
กระบวนการดาเนินงานวงจร PDCA (Edward W, 1994) ประกอบด้วย
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Plan (P) คือ การวางแผนจากวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายที่ได้กาหนดขึ้น
Do (D) คือ การปฏิบตั ิตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็ นระบบและมีความต่อเนื่อง
Check (C) คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
จาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง
Act (A) คือ การปรับปรุ งแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรื อถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับการดาเนินงาน
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพตาม
แนวคิดวงจร PDCA ซึ่งการประกันคุณภาพเป็ นกลไกสาคัญที่ส่งเสริ มและผลักดันให้กระบวนการทางานทุกระดับ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องดาเนิ นไปอย่างเป็ นระบบ มุ่งหน้าไปในทิศทางที่ได้ร่วมกันกาหนดไว้ เพื่อบรรลุเป้ าหมาย
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยน จะให้ประสบความสาเร็ จ จาเป็ นต้องมี
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความสาเร็ จที่ตวั นักเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเพื่อความสาเร็ จที่
ยัง่ ยืนทั้งตัวนักเรี ยนและสถานศึ กษา จาเป็ นต้องดาเนิ นงานตามหลักการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบ (Whole-School
Approach : WSA) โดยบูรณาการในทุกด้านสามารถนามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อกาหนดทิศทางของ
การศึกษา ดังภาพประกอบที่ 1
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การประกันคุณภาพ ตามวงจร PDCA
1. การวางแผนการดาเนินงาน
2. การปฏิบตั ิตามแผน
3. การตรวจสอบ/การประเมิน
4. การนาผลประเมินมาปรับปรุ ง

การขับเคลือ่ นสถานศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียน
1. การบริ หารจัดการ
2. การจัดการเรี ยนการสอน
3. กิจกรรมส่งเสริ มในการเรี ยน
4. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 การวิ จั ย เรื่ องนี้ เป็ น การวิ จั ย หาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปร (Correlation studies) โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลในเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพ โดยใช้ PDCA และการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และนามา
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)
5.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกลุ่มบริ หารงานวิชาการ
และหัวหน้างานประกันคุณภาพ ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จานวน 67 โรงเรี ยนๆ
ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 201 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection)
5.3 ตัวแปรที่ ศึ กษา ได้แก่ (1) การประกันคุ ณภาพการศึ กษา ตามวงจร PDCA และ (2) การขับเคลื่ อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
5.4 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 4 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามแบบส ารวจรายการ (checklist) เกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ โดยใช้วงจร PDCA ในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จานวน 40 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยน ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จานวน 36 ข้อ
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยอิสระและข้อเสนอแนะ
สาหรับตอนที่ 1 เป็ นแบบสารวจรายการ (checklist) ตอนที่ 2-3 มีลกั ษณะเป็ นมาตรส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 และตอนที่ 4 มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด การตรวจสอบคุณภาพ ความถูกต้องและ
ความชัดเจนของภาษา ใช้วิ ธี ค านวณหาค่ า IOC โดยมี ผู ้เชี่ ยวชาญ จ านวน 3 ท่ า น ตรวจสอบและให้ ค ะแนน
แบบสอบถาม ซึ่ งคะแนนที่ได้จะนามาหาค่า Item-Objective Congruence หรื อ IOC โดยที่ค่า IOC จะต้องอยูร่ ะหว่าง -1
ถึง 1 และถ้าข้อใด IOC ต่ากว่า 0.5 ต้องทาการปรับปรุ งแก้ไขก่อน และเมื่อแบบสอบถามสมบูรณ์จึงทาการทดลองแจก
แบบสอบถาม จานวน 30 ชุด กับผูบ้ ริ หารและครู ที่มีลกั ษณะคล้ายกับประชากร เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเที่ ยงของ
แบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา (alpha-coefficient) ของครอนบาค-อัลฟา (Cronbach’s
Alpha) ผลการนาเครื่ องมือวิจยั ไปทดลองใช้ (Try Out) พบว่าได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.92 มากกว่า 0.70 ถือว่าแบบสอบถาม
มีความเชื่อถือได้สูง
5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัยดาเนิ นการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ (1) ทาบันทึ กเสนอวิทยาลัย
บัณฑิ ตศึ กษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออกหนังสื อขอความร่ วมมื อในการตอบแบบสอบถาม ถึ ง
ผูอ้ านวยการเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อขออนุ ญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
(2) นาหนังสื อเสนอต่อผูอ้ านวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้ความเห็นชอบ และนาหนังสื อเสนอ
ต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ได้กาหนดเป็ นกลุ่มตัวอย่าง (3) นาแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
และรับข้อมูลกลับคืนภายใน 15 วัน โดยการเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง และผ่านระบบ Net Work (4) ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา (5) รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด และนาไป
วิเคราะห์ขอ้ มูล
5.6 การวิ เคราะห์ ข ้อมู ล แบบสอบถามแบบเลื อกตอบ (Check List) ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency)
คานวณหาร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาคือ ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () แบบ
สอบตามปลายเปิ ด วิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis) แล้วสรุ ปเป็ นความเรี ยง วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ โดยใช้
วิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) แล้วนา
ค่าที่ ได้ไปเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์ของ Hinkle D.E. (1998, p.118) ดังนี้ r มีค่า 0.91-1.00 เท่ากับ มีความสัมพันธ์
กันสูงมาก, r มีค่า 0.71 - 0.90 เท่ากับ มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง, r มีค่า 0.51-0.70 เท่ากับ มีความสัมพันธ์กนั ใน
ระดับปานกลาง, r มีค่า 0.31-0.50 เท่ากับ มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า, r มีค่า 0.05-0.30 เท่ากับ มีความสัมพันธ์
กันในระดับต่ามาก และ r มีค่าน้อยกว่า 0.05 เท่ากับ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
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6. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพและการขับเคลื่อนสถานศึกสู่ ประชาคมอาเซี ยน
ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
6.1 สรุ ปผลข้อมูลทัว่ ไป ของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผรู ้ ับผิดชอบงาน
ประกันคุ ณภาพ ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 1 ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ หรื อมี
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 ปี ร้อยละ 66.70 มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 33.30 มีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี ร้อยละ52.55 ปริ ญญาโท ร้อยละ 43.40 และปริ ญญาเอก ร้อยละ 4.05 ซึ่ งปฏิบตั ิงานอยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดกลางร้อยละ
35.86 โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ ร้อยละ 28.79 โรงเรี ยนขนาดใหญ่ ร้อยละ 28.28 และโรงเรี ยนขนาดเล็กร้อยละ 7.07
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของข้อมูลสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลสภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน (คน)
1. ตาแหน่ง
198
- ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
67
- รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานวิชาการ
59
- รักษาการในตาแหน่งฯ/ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
5
- หัวหน้างานฯ
67
2. ประสบการณ์/ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
198
- น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 ปี
132
- มากกว่า 10 ปี
66
3. วุฒิการศึกษา
198
- ปริ ญญาตรี
104
- ปริ ญญาโท
86
- ปริ ญญาเอก
8
4. ขนาดโรงเรี ยนที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นปั จจุบนั
198
- ขนาดเล็ก
14
- ขนาดกลาง
71
- ขนาดใหญ่
56
- ขนาดใหญ่พิเศษ
57

ร้ อยละ
100.00
33.84
29.80
2.52
33.84
100.00
66.70
33.30
100.00
52.55
43.40
4.05
100.00
7.07
35.86
28.28
28.79

6.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามแยกเป็ นแต่ละด้านในการประกันคุณภาพ โดยใช้วงจร PDCA 4
ด้าน ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการแปลผลในการประกันคุณภาพ โดยใช้วงจร PDCA
ระดับปฏิบัติ
การประกันคุณภาพโดยใช้ วงจร PDCA (Xtotal )
แปลผล


1. ด้านการวางแผนการดาเนินงาน (X1)
4.38
0.77
มาก
2. ด้านการปฏิบตั ิตามแผน (X2)
4.19
0.78
มาก
3. ด้านการตรวจสอบ/การประเมิน (X3)
4.30
0.81
มาก
4. ด้านการนาผลประเมินมาปรับปรุ ง (X4)
4.21
0.84
มาก
รวม (Xtotal )
4.27
0.80
มาก
จากตารางที่ 2 สรุ ปผลการประกันคุณภาพ โดยใช้วงจร PDCA ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.27,  = 0.80) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่
มีการปฏิบตั ิได้มากที่ สุดคือ การวางแผนการดาเนิ นงาน รองลงมาคือด้านการตรวจสอบ/การประเมิน และด้านที่
ปฏิบตั ิได้นอ้ ยที่สุดคือ ด้านการปฏิบตั ิตามแผน
6.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การขับเคลื่อนสถานศึ กษาสู่ ประชาคมอาเซี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการแปลผลในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน
ระดับปฏิบัติ
การขับเคลือ่ นสถานศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียน (Ytotal )
แปลผล


1. ด้านการบริ หารจัดการ (Y1)
3.26
0.98
ปานกลาง
2. ด้านการจัดการเรี ยนการสอน (Y2)
3.48
0.86
ปานกลาง
3. ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริ มในการเรี ยน (Y3)
3.34
0.88
ปานกลาง
4. ด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (Y4)
3.38
0.81
ปานกลาง
รวม (Ytotal )
3.35
0.92
ปานกลาง
จากตารางที่ 3 สรุ ปผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซี ยน ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.35,  = 0.92) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านที่ มีระดับการปฏิ บตั ิมากที่ สุดอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการจัดการเรี ยนการสอน รองลงมาคือ ด้านการจัด
กิจกรรมส่งเสริ มในการเรี ยน และด้านที่มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดคือ ด้านการบริ หารจัดการ
6.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพ โดยใช้วงจร PDCA กับการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ ประชาคมอาเซี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ดังแสดงในตารางที่ 4
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การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มใน
การเรี ยน (Y3 )

การจัดกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ (Y4 )

การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซี ยน (Ytotal )

1. การวางแผนการดาเนินงาน (X1 )
2. การปฏิบตั ิตามแผน (X2 )
3. การตรวจสอบ/การประเมิน (X3 )
4. การนาผลประเมินมาปรับปรุ ง (X4 )
การประกันคุณภาพ โดยใช้ วงจร PDCA (Xtotal )
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การจัดการเรี ยนการสอน
(Y2 )

การประกันคุณภาพ โดยใช้ วงจร PDCA (Xtotal )

การบริ หารจัดการ (Y1 )

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพ โดยใช้วงจร PDCA กับการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
การขับเคลือ่ นสถานศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียน (Ytotal )

-0.09
-0.06
-0.26**
-0.13
-0.19**

0.05
-0.04
-0.09
-0.17*
-0.09

-0.16*
-0.19**
-0.17*
-0.11
-0.21**

0.02
-0.14*
-0.13
0.06
-0.07

-0.08
-0.21**
-0.28**
-0.13
-0.25**

จากตารางที่ 4 สรุ ปความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุ ณภาพ โดยใช้วงจร PDCA กับการขับเคลื่ อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวม (r = -0.25)
มีความสัมพันธ์ทางลบ (Negative Correlation) ในระดับต่ามาก มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายคู่
คู่ที่มีความสัมพันธ์กันมากสุ ดอยู่ในระดับต่ ามาก (r = -0.28) คื อการประกันคุ ณภาพ โดยใช้วงจร PDCA ด้านการ
ตรวจสอบ/การประเมิน (X3 ) กับการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยน คู่ที่มีความสัมพันธ์กนั รองลงมาอยู่ใน
ระดับต่ ามาก ( r = -0.26) คื อ การประกันคุ ณภาพ โดยใช้วงจร PDCA ด้านการตรวจสอบ/การประเมิ น (X3 ) กับการ
ขับเคลื่ อนสถานศึ กษาสู่ ประชาคมอาเซี ยน ด้านการบริ หารจัดการ (Y1 ) และคู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยสุ ด คื อไม่
สัมพันธ์กนั (r = 0.02) ได้แก่ การประกันคุณภาพ โดยใช้วงจร PDCA ด้านการวางแผนการดาเนิ นงาน (X1 ) กับการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (Y4 )
6.5 ผลการสังเคราะห์ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม
(1) เกี่ ยวกับการประกันคุ ณภาพ พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคส่ วนใหญ่ข้ ึ นอยู่กับนโยบายผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา การให้ความสาคัญของครู ศักยภาพและความพร้ อมของสถานศึ กษาแต่ละแห่ งแตกต่างกัน ขาดความ
ต่อเนื่ องในการประกันคุณภาพและในการปฏิบตั ิใช้เวลาในการจัดทารายงานค่อนข้างมาก ข้อเสนอแนะ ควรส่ งเสริ ม
และสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วม การให้ความรู ้และทาความเข้าใจ การจัดสรรงบประมาณ และมีการจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็ นระบบ
(2) เกี่ยวกับการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ปั ญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ คือ ความ
พร้อมด้านทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ความไม่ชดั เจนในนโยบาย ขาดงบประมาณ และครู หรื อบุคลากรทาง
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การศึ กษาไม่ให้ความสาคัญ ข้อเสนอแนะ ควรส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ครู มีความรู ้ มี ความพร้ อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ จัดศูนย์เรี ยนรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยน จัดกิจกรรม
พัฒนาครู และควรสรรหาบุคลากรต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน

7. อภิปรายผล
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพและการขับเคลื่อนสถานศึ กสู่ ประชาคม
อาเซียนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการ
วิจยั ซึ่งผลของการวิจยั นามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
7.1 จากผลการวิจัยการประกันคุ ณภาพ โดยใช้วงจร PDCA ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่าในภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานของการ
วิจยั และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ แก้วตา พึ่งตนเอง (2555) ที่ ได้ศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับสภาพการบริ หารโรงเรี ยน
คุณธรรมชั้นนาในภาคตะวันออก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกรอบแนวคิดการใช้
วงจรคุณภาพ (PDCA Cycle) ผลการวิจยั พบว่า สภาพการบริ หารโรงเรี ยนคุณธรรมชั้นนาในภาคตะวันออก ตาม
หลักการบริ หารงานคุณภาพวงจร PDCA ภาพรวมมีการปฏิบตั ิในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ ประภา สันติ
วุฒิ (2548) ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องสภาพการดาเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า สภาพการดาเนิ นงานในภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับ
มาก เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้าน ของการประกันคุณภาพ คือ ด้านผูเ้ รี ยน ด้านครู ด้านผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ และด้านมาตรการส่งเสริ ม
7.2 จากผลการวิจยั การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่าในภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฉัตร
มงคล ศรี ดวงโชติ (2557) ได้ศึกษาความพร้ อมของสถานศึ กษา เพื่อเตรี ยมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ตามความ
คิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 32 กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 338 คน ผลผลการวิจยั พบว่า ความพร้อมในการบริ หารสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และ
ปั ญหา/อุปสรรคสอดคล้องกับ กฤตยาพร ช่างปั้ น (2558) ที่ได้ศึกษาสภาพ ปั ญหา และแนวทางการแก้ไขปั ญหา
การบริ หารงานวิชาการในการเตรี ยมความพร้ อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในจังหวัด
อ่างทอง ด้านต่างๆ ผลการวิจยั พบว่า สถานศึกษาส่ วนใหญ่ มีการเตรี ยมความพร้อมด้วยการจัดการเรี ยนรู ้บูรณา
การเนื้ อหาอาเซี ยนเข้ากับ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ มีการจัดอบรมให้ความรู ้แก่ครู จัดการเรี ยนรู ้อาเซี ยนระดับ
มาก ปั ญหาสาคัญที่พบ ได้แก่ สถานศึ กษาส่ วนใหญ่ขาดงบประมาณในการจ้างบุคลากรด้านภาษาอาเซี ยนที่จะ
นามา จัดการเรี ยนรู ้แก่นกั เรี ยน
7.3 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพ โดยใช้วงจร PDCA กับการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซี ยน ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้วยการทดสอบโดย
ใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่าในภาพรวมมีความสัมพันธ์กนั ทางลบอยูใ่ นระดับต่ามาก มีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความว่าเมื่อตัวแปรตัวหนึ่ งมีค่าเพิ่มขึ้นหรื อลดลงอีกตัวหนึ่ งจะมีค่าเพิ่มหรื อลดลงตรง
ข้าม ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะนโยบายของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ขีดความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิ และข้อจากัดในด้านต่างๆ
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เช่น งบประมาณ ทาให้คุณภาพของงานภาพรวมออกมาแตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาที่ ปัญหาและอุปสรรค
พบว่าการประกันคุ ณภาพมีปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างน้อย ประกอบกับการประกันคุ ณภาพมีหน่ วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกค่ อ ยตรวจสอบ ท าให้ผ ลออกมาโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยน พบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคที่ค่อนข้างมาก เช่น ปั ญหางบประมาณ
ในการพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรม การพัฒนาทักษะ เป็ นต้น จึงทาให้การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ ประชาคม
อาเซียน ภาพรวมในด้านต่างๆ ออกมาอยูใ่ นระดับปานกลาง

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
(1) จากผลการวิจยั พบว่าการประกันคุณภาพ โดยใช้ PDCA เป็ นระบบที่ประสิ ทธิ ภาพและถ้าปฏิบตั ิ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีผลทาให้การปฏิบตั ิงานมีระบบ และเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดในการบริ หารสถานศึกษา
(2) จากผลการวิจยั พบว่าการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยน การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ดังนั้นผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องควรทบทวนการดาเนิ นงานที่ผา่ นมาว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอะไร อะไรยังมีจุดบกพร่ อง
ควรเร่ งพัฒนา เพื่อให้ระบบการศึกษาไทยมีความเข้มแข็งทัดเทียมประเทศในกลุ่มอาเซียนและระดับสากล
(3) จากความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพ กับการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยน
พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ทางลบในระดับต่ามาก ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาระบบการศึกษาหลายๆ ด้านใน
เวลาเดียวกัน ผลสาเร็ จที่ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั นโยบาย เป้ าหมาย และแนวทางการปฏิบตั ิงานที่เป็ นรู ปธรรม
ดังนั้นหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรทบทวน และศึ กษาหาแนวทางในการวางแผน เพื่อพัฒนาระบบการศึ กษาของ
ประเทศให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
8.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรทาการศึกษาความต้องการ ความจาเป็ นของครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
(2) ควรทาการศึกษาวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางในการ
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บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความเป็ นผู ้น าเชิ ง จริ ย ธรรมของผู ้บ ริ หาร
สถานศึ กษา 2) เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ผลโรงเรี ย น และ 3) เพื่อศึ กษาความสัม พัน ธ์ระหว่างความเป็ นผูน้ าเชิ ง
จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
ขอนแก่น เขต 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาและครู จานวนรวม 315 คน เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็ น มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเชื่ อมัน่
เท่ากับ 0.943 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ได้ผลการศึกษา ดังนี้
1. ความเป็ นผูน้ าเชิ ง จริ ย ธรรมของผูบ้ ริ หารส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยรวมอยูใ่ นระดับ “มาก” เมื่อพิจารณารายด้านอยูใ่ นระดับ “มาก” ทุกด้าน
2. ประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษา เขต 4 ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู พบว่าโดยรวมอยูใ่ นระดับ “มาก” เมื่อพิจารณารายด้านอยูใ่ นระดับ “มาก” ทุกด้าน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นผูน้ าเชิ งจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับประสิ ท ธิ ผ ลของ
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก อยู่
ในระดับ “สูงมาก” อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : ความสัมพันธ์ ประสิ ทธิผล ความเป็ นผูน้ าเชิงจริ ยธรรม
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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 (𝑥̅ ),
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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ความเป็ นผูน้ าเป็ นกระบวนการสร้ างสิ่ งเร้ า การพัฒนาการทางานกับคนในองค์ก ารเป็ นการสร้ า ง
แรงจูงใจให้กบั คน การใช้มนุษย์สัมพันธ์ หรื อการปฏิสัมพันธ์ในองค์การการสื่ อสารระหว่างบุคคล การสร้าง
บรรยากาศในองค์การ ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความเจริ ญและพัฒนา ความเป็ นผูน้ าจะเกิดขึ้นในตามความ
คิดเห็นองค์การ จึงเป็ นสิ่ งที่เข้าใจได้วา่ ผูบ้ ริ หารจะต้องกล้าตัดสิ นใจ ทางเลือกใหม่ และสนับสนุนส่ งเสริ มการ
บริ การสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีระบบที่ดี และสร้างองค์การให้เป็ นหน่วยงานที่เข้มแข็ง และ
สร้างความพึงพอใจให้กบั สมาชิกในองค์การเหล่านั้นได้ และในบทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษายังต้องตระหนัก
ถึงความแตกต่างและความต้องการของสมาชิกในองค์การเหล่านั้นได้ดว้ ย ความเป็ นผูน้ าจึงซึ่งจะต้องอาศัยปั จจัย
ช่วยส่งเสริ ม รวมทั้งผูต้ ามด้วย (Owen, 2001)
ส าหรั บ ประเทศไทยจากการศึ ก ษาค้น คว้า ของผู ้วิจัย ท าให้ท ราบว่า มี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งภาวะผูน้ าเชิ ง
จริ ยธรรมค่อนข้างน้อยมากส่วนมากจะเป็ นการศึกษาเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร (moral leader) มากกว่า
ในที่น้ ีจึงขอยกตัวอย่างที่ใกล้เคียงในเรื่ อง “จริ ยธรรมของผูน้ า” ซึ่ง เปรมติณสูลานนท์ (2549) ยกแนวพระราชดาริ
ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ไว้เกี่ ย วกับเรื่ องจริ ยธรรม จะเห็ นว่าภาคส่ วนราชการหรื อแม้แต่ระเบี ย บ
กฎหมายได้เห็นความสาคัญในเรื่ องของการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารว่าจะต้องนาหลักจริ ยธรรมไปใช้ในการ
บริ หารจัดการในองค์การตลอดจนหาแนวทางเพื่อป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์การ
โรงเรี ยนที่มีประสิ ทธิผล คือโรงเรี ยนที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนให้ถึงจุดสูงสุด
สามารถออกไปสู่ สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ การพิจารณาว่าโรงเรี ยนมีประสิ ทธิ ผลหรื อไม่น้ นั มีตวั บ่งชี้ ที่
สาคัญหลายประการ แต่แนวคิดของ (Mott, 1985) อ้างอิงตามได้ระบุวา่ การที่โรงเรี ยนจะมีประสิ ทธิ ผลเพียงใด
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พิจารณาได้จาก 1) ความสามารถในการผลิตนักเรี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น 2) ความสามารถในการ
ผลิตนักเรี ยนให้มีทศั นคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรี ยนให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม
และ4) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรี ยน
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาความเป็ นผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารจากการสังเคราะห์
ความเป็ นผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารผูว้ จิ ยั สังเคราะห์งานวิจยั และทฤษฏีต่าง ๆ จากนั้นคัดเลือกความเป็ นผูน้ า
เชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความไว้วางใจ 2) ความรับผิดชอบ 3) ความเคารพ 4) ความเป็ น
พลเมืองที่ ดี 5) ความยุติธรรม และประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยน ผูว้ ิจยั สังเคราะห์งานวิจยั และทฤษฏี ต่าง ๆ จากนั้นได้
คัดเลือกหัวข้อในการศึกษาประสิ ทธิผลโรงเรี ยน จานวน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความมัน่ คง 2) ความผสมผสานอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 3) ความสาเร็ จ 4) ปริ มาณคุณภาพของผลผลิต 5) ความพึงพอใจ 6) ความสามารถในการปรับตัว

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาระดับความเป็ นผูน้ าเชิ งจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับประสิ ทธิ ผล
โรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประสิทธิผลโรงเรียนเรียน สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น เขต 4
ประกอบด้ วย 6 ด้ าน ดังนี้
1) ความมัน่ คง
2) ความผสมผสานอันหนึ่งอันเดียวกัน
3) ความสาเร็ จ
4) ปริ มาณคุณภาพของผลผลิต
5) ความพึงพอใจ
6) ความสามารถในการปรับตัว

ความเป็ นผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประกอบด้ วย 5
ด้ าน ดังนี้
1) ความไว้วางใจ
2) ความรับผิดชอบ
3) ความเคารพ
4) ความเป็ นพลเมืองที่ดี
5) ความยุติธรรม

ภาพที่ 1 ความเป็ นผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลประสิทธิผลโรงเรี ยน
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั ในครั้งนี้ประกอบด้วยจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากผูบ้ ริ หารและ
ครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2559 จากการเที ยบตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970) จานวน 1,600 คน ได้ผูบ้ ริ หาร
จานวน 172 คน และครู จานวน 143 คน รวมทั้งหมด 315 คน
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้แก่ 1) ศึกษาความเป็ นผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2) ประสิ ทธิผลโรงเรี ยน
4.3 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั จานวน 4 เดือน (เมษายน 2559 – กรกฎาคม 2559)
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามลักษณะเป็ นแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เกี่ยวกับความเป็ นผูน้ าเชิงจริ ยธรรม
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใน 5 ด้าน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) เกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนใน 6
ด้าน มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.943
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) นาหนังสื อขออนุญาตจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสนับสนุ นการวิจยั 2) ผูว้ ิจยั ทาการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองออกไปยังกลุ่ม
ตัว อย่า ง จ านวน 315 ชุ ด 3) จัด เก็ บ รวบรวมแบบสอบถามด้ว ยตนเองใช้เ วลา 35 วัน 4) สามารถรวบรวม
แบบสอบถามที่ สมบู ร ณ์ ม าจนครบ 315 ชุ ด 5) ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องค าตอบในแบบสอบถาม 6) จัด
หมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อนาข้อมูลไปบันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูลใช้สถิติเชิ งบรรยาย (Descriptive statistics)ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต (Arithmetic mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน(Pearson’s Product Moment Correlation) (บุญชมศรี สะอาดและ
บุญส่ง นิลแก้ว, 2535)

5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นผูน้ าเชิงจริ ยธรรมกับประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยน
ได้ผลการวิจยั ดังนี้
1. ความเป็ นผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ทั้ง 5 ด้าน ดังตารางที่ 1
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̅ ) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ความเป็ นผู ้น าเชิ ง จริ ย ธรรมของผู ้บ ริ ห าร
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ ย (𝑿
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในภาพรวมและรายด้าน
ด้าน
1
2
3
4
5

ความเป็ นผู้นาเชิง
จริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ด้านความไว้วางใจ
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความเคารพ
ด้านความเป็ นพลเมืองดี
ด้านความยุติธรรม
เฉลีย่

ผู้บริหาร
ระดับปฏิบัติ
̅
S.D.
𝑿
4.21
0.54
4.16
0.50
4.27
0.57
4.24
0.51
4.24
0.57
4.22
0.54

แปลผล

ลาดับที่

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
5
1
2
2
-

ครู
ระดับปฏิบัติ
̅
S.D.
𝑿
4.28 0.54
4.16
0.50
4.27
0.57
4.27
0.51
4.25
0.57
4.28
0.58

แปลผล

ลาดับที่

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
5
2
2
4
-

จากตารางที่ 1 พบว่าความเป็ นผูน้ าเชิ งจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ นของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีการปฏิบตั ิในภาพรวมอยู่
̅ = 4.22, S.D. = 54) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่
ในระดับ “มาก” (𝑿
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความเคารพ และตามความคิดเห็นของครู มีการปฏิบตั ิในภาพรวมอยูใ่ นระดับ “มาก”
̅ = 4.28, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
(𝑿
ที่สุด คือ ด้านความไว้วางใจ
2. ประสิ ทธิผลโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทั้ง 6 ด้าน
แสดงผลการศึกษาดังตารางที่ 2
̅ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้านประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขต
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย (𝑿
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในภาพรวมและเป็ นรายด้าน
ด้าน

ประสิ ทธิผลโรงเรียน

1
2

ด้านความมัน่ คง
ด้านความผสมผสาน
อันหนึ่งอันเดียวกัน
ด้านความสาเร็ จ
ด้านปริ มาณคุณภาพ
ของผูเ้ รี ยน
ด้านความพึงพอใจ
ด้านความสามารถใน
การปรับตัว
เฉลีย่

3
4
5
6

ผู้บริหาร
ระดับปฏิบัติ
̅
S.D.
𝑿
4.22
0.61
4.20
0.52

แปลผล

ลาดับที่

มาก
มาก

4
6

ครู
ระดับปฏิบัติ
̅
S.D.
𝑿
4.21 0.58
4.18 0.47

แปลผล ลาดับที่
มาก
มาก

4
6

4.26
4.22

0.55
0.59

มาก
มาก

2
4

4.27
4.20

0.51
0.62

มาก
มาก

1
5

4.23
4.29

0.64
0.58

มาก
มาก

3
1

4.26
4.26

0.62
0.60

มาก
มาก

2
2

4.24

0.56

มาก

-

4.26

0.50

มาก

-
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จากตารางที่ 2 พบว่าประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในภาพอยูใ่ นระดับ “มาก”
̅ = 4.24, S.D. = 0.56) เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า นอยู่ในระดับ “มาก”ทุ กด้าน โดยความคิ ดเห็ น ของผูบ้ ริ หารที่ มี
(𝑿
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความสามารถในการปรับตัว และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความผสมผสาน
อัน หนึ่ งอันเดี ยวกัน และประสิ ทธิ ผลโรงเรี ย นตามความคิ ด เห็ นของครู สัง กัด ส านัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษา
̅ = 4.62, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในภาพรวมมีระดับปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ “มาก” (𝑿
รายด้านอยูใ่ นระดับ “มาก” ทุกด้านโดยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความสาเร็ จ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ด้านความผสมผสานอันหนึ่งอันเดียวกัน
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปลความเป็ นผูน้ าเชิงจริ ยธรรมกับประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยน
ตามความเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
ขอนแก่น เขต 4 (n =315)
X1

X2

X3

X4

X5

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

X1

1

X2

.758

**

1

.699

**

.723

**

1

X4

.842

**

.640

**

**

1

X5

.716**

.609**

.740**

.770**

1

Y1

.709**

.547**

.617**

.765**

.715**

1

Y2

.717

**

.683

**

.682

**

.761

**

.762

**

.602

**

1

.705

**

.709

**

.726

**

.695

**

.752

**

.561

**

.719

**

1

Y4

.743

**

.582

**

.637

**

.794

**

.777

**

.677

**

.636

**

**

1

Y5

.652**

.617**

.722**

.692**

.736**

.745**

.653**

.674**

.668**

Y6

.704**

.543**

.587**

.752**

.667**

.826**

.577**

.573**

.631** .739**

.914

**

.845

**

.869

**

.894

**

.874

**

.763

**

.820

**

.815

**

.831

**

.722

**

.779

**

.876

**

.865

**

.869

**

.818

**

.824

**

X3

Y3

SUMX
SUMY

.671

.677

.805

**

.842

**

SUMX SUMY

1
.777

**

.881

**

1
.740

**

1

.857

**

**

.926

จากตารางที่ 1 พบว่า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างความเป็ นผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับ
ประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนตามความเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก อยูใ่ นระดับ “สู งมาก” (rxy = .926) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายความเป็ นผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา (X) กับประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยน (Y)
เป็ นรายปั จจัยมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับค่อนข้างสูงทุกข้อ ได้แก่ ด้านความไว้วางใจ (.831) ด้านความ
รับผิดชอบ (.722) ด้านความเคารพ (.779) ด้านความเป็ นพลเมืองที่ดี (.876) และด้านความยุติธรรม (.865)
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เมื่อพิจารณาความเป็ นผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
เป็ นรายปั จจัย (X1 – X5) ที่ สัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยน (Y1 – Y6) พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกใน
ระดับค่อนข้างสู งทุ กข้อ ได้แก่ ด้านความมัน่ คง (.869) ด้านความผสมผสานอันหนึ่ งอันเดี ยวกัน (.818) ด้าน
ความสาเร็ จ (.824) ด้านปริ มาณคุณภาพของผลผลิต (.842) ด้านความพึงพอใจ (.881) และด้านความสามารถใน
การปรับตัว (.857)

6. อภิปรายผล
1. ความเป็ นผูน้ าเชิ งจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถ าน ศึ ก ษ าสั ง กั ด ส านั ก ง า น เ ขตพื้นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยรวมอยูใ่ นระดับ “มาก” เมื่อพิจารณารายด้านอยูใ่ นระดับ “มาก” ทุกด้าน ทั้งนี้
เป็ นอาจเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาของสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาขอนแก่ น เขต 4 ส่ วนใหญ่
แสดงออกถึงพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมเป็ นประจาและทาตามนโยบาย โครงสร้างทางนโยบายที่แฝงด้วยค่านิยมเชิง
จริ ยธรรม สอดคล้องกับ พรศักดิ์ ทับทิมหิ น (2551) ได้ศึกษาการปฏิบตั ิตนตามคุณธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผลการวิจยั พบว่า การปฏิ บตั ิตนตาม
คุ ณธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาบุ รีรัมย์ เขต 4
โดยรวมมีระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับสุธาสิ นี แม้นญาติ (2554) ได้ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้ างปั จจัยที่ ส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิ งจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่นพบว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมอยูใ่ นระดับมาก
2. ประสิ ทธิผลโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4 ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู พบว่าโดยรวมอยูใ่ นระดับ “มาก” เมื่อพิจารณารายด้านอยูใ่ นระดับ “มาก” ทุกด้าน
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ส่ วนใหญ่
ดาเนินงานภายใต้ระบบการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเป็ นปกติ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ทรงชัย คงเงิ น (2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยนกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 มีค่ามากที่ สุดคือ ด้านแก้ปัญหา
ภายในโรงเรี ยน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นผูน้ าเชิ งจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก
อยู่ในระดับ “สู งมาก” อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ ทรงชัย คงเงิ น (2553) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาปราจี นบุรี เขต 2 โดยมี ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางกับประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยน สอดคล้องกับ เสาวลักษณ์ โสมะทัต (2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้ ริ หารสตรี กบั ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ภาวะผูน้ า
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การเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามี ความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1) ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาควรพัฒ นาความเป็ นผู ้นาเชิ ง จริ ยธรรม ด้าน ความรับผิดชอบเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการวางแผน และกาหนดนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเตรี ยมความพร้อมรับการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
2) ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ควรใช้ความเป็ นผูน้ าเชิ งจริ ยธรรมในการส่ งเสริ มสนับสนุ นในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้สูงขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) ควรท า ง า น วิ จ ั ย เ ชิ ง พั ฒ น า เ พื ่ อ ห า รู ป แบบการพัฒ นาผู ้น าเชิ ง จริ ย ธรรมที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิผลโรงเรี ยน
2) ควรพัฒนาตัวบ่งชี้ ความเป็ นผูน้ าเชิ งจริ ยธรรมที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนให้ชดั เจนมาก
ยิง่ ขึ้น
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การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการให้บริ การทางการศึกษา
และเพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการให้บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาของโรงเรี ย นในศู น ย์เครื อ ข่า ยหนองเรื อ ภู เม็ง สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูป้ กครอง
นักเรี ยน จานวน 322 คนโดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็ จรู ปของ Krejcie&Morgan (1970)
สุ่ มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 5 ด้าน คือ ด้านกระบวนการจัดการศึกษา ด้านผูบ้ ริ หารและครู ด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวก ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน มีค่าความเชื่อมัน่ 0.80 สถิติใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ ผูต้ อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 322 คน พบว่าโดยภาพรวมผูป้ กครอง
นักเรี ยนมี ความพึงพอใจต่อการให้บริ การทางการศึ กษาของโรงเรี ยนในศู นย์เครื อข่ายหนองเรื อภูเม็ง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ใน 5 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.29 , S.D = 0.51)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูป้ กครองนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การทางการศึกษา ในระดับ “มาก”
ทุกด้าน โดยเรี ยงตามลาดับจากมาก ดังนี้ 1.ด้านผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ( X = 4.38 , S.D = 0.50) 2. ด้านคุณภาพ
การจัดการเรี ยนการสอน ( X = 4.33 , S.D = 0.53) 3.ด้านกระบวนการจัดการศึกษา ( X = 4.31 , S.D = 0.46) 4.
ด้านการประชาสัมพันธ์ ( X = 4.28 , S.D = 0.52) และ 5.ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ( X = 4.17 , S.D = 0.54)
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ ของผูป้ กครอง การให้บริ การทางการศึกษา
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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.ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึ กษาเป็ นกระบวนการในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของมนุ ษย์ท้ งั ร่ างกาย จิ ตใจสติ ปัญญา ความรู ้
คุณธรรม ให้ดาเนิ นชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุ ข สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการ
เปลี่ ยนแปลงในทุกๆด้านของประเทศ การเตรี ย มคนให้มีคุณลักษณะมองกว้าง คิ ดไกลใฝ่ ดี การเตรี ยมคนให้
สามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั ไม่สามารถสนองความต้องการในการ
พัฒนาบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติซ่ ึ งกาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วได้เท่าที่ ควร ดังนั้นการจัด
การศึกษาจะต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญ
ที่ สุด กระบวนการจัดการศึ กษาต้องเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนสามารถพัฒนาธรรมชาติ แ ละเต็มศักยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ2, 2545)
การให้บริ การทางการศึ กษาในโรงเรี ยนชุมชน ชนบท มักจะประสบปั ญหาด้านคุณภาพการศึ กษาที่มี
ความแตกต่างกันระหว่างเขตตัวเมืองกับชนบทโรงเรี ยนบางแห่ งได้รับความนิ ยมและการยอมรับเป็ นพิเศษจาก
ผูป้ กครองในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยน แต่โรงเรี ยนในชุมชนชนบทส่ วนใหญ่ยงั ขาดการยอมรับจากผูป้ กครอง
ชุมชน และท้องถิ่นเป็ นผลให้ผปู ้ กครองไม่ สนับสนุนส่ งเสริ มบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนเขตพื้นที่บริ การแต่
นิ ยมส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนขนาดใหญ่ในตัวเมืองซึ่ งเป็ นผลกระทบต่อโรงเรี ยนในชนบท ด้านจานวน
นักเรี ยนซึ่ งลดน้อยลงจนกระทัง่ บางแห่งถูกยุบกลายเป็ นโรงเรี ยนสาขา (วิลาวัลย์ ด่านศิริสุข, 2550) ดังนั้นความ
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พึงพอใจของผูป้ กครองต่อการให้บริ การทางการศึกษา จึ งเป็ นประเด็นที่ สาคัญที่ผบู ้ ริ หารและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องทาการศึกษา เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การทางการศึกษาให้มีคุณภาพสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั
ผูป้ กครองมีความพึงพอใจให้มากที่สุด
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าวประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมและชุมชนได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการศึ กษาได้ ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่ จะ
ศึ กษาความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการให้บริ การทางการศึ กษาใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านกระบวนการจัด
การศึกษา (2) ด้านผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู (3) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก (4) ด้านการประชาสัมพันธ์และ (5)
ด้านคุณภาพของการจัดการเรี ยนการสอน ของโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายหนองเรื อภูเม็ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเป็ นแนวทางในพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขใน
การให้บริ การทางการศึ กษาของโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายหนองเรื อภูเม็ง ให้มีความก้าวหน้ามี ประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ๆขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักเรี ยน ผูป้ กครอง สังคมและชุมชน

2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการให้บริ การทางการศึกษาของโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่าย
หนองเรื อภูเม็ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5
2.เพื่อศึกษาแนวทางในการให้บริ การทางการศึกษาของโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายหนองเรื อภูเม็ง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5 จาแนกตามประเภทของโรงเรี ยนที่บุตรหลานศึกษา

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึ กษาวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยมุ่งศึ กษาความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการให้บริ การทางการศึ กษาของ
โรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายหนองเรื อภูเม็ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 พร้อม
กับศึ กษาหลักทฤษฎี การให้บริ การของ Zeithal & Barry เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับการบริ การทางการศึ กษาที่ มี
คุณภาพซึ่งควรพิจารณาคุณลักษณะ 10 ด้าน ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ยดึ กระบวนการศึกษาตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการ
วิจยั ซึ่งสามารถเขียนเป็ นแผนภาพได้ดงั ต่อไปนี้
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4.วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย ประชากรคือ ผูป้ กครองนักเรี ยนของโรงเรี ยนในศูนย์
เครื อข่ายหนองเรื อภูเม็ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาขอนแก่น เขต 5 ในปี การศึ กษา 2558
จานวน 2,019 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 322 คน
4.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีจานวน
322 ชุด ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลเบื้ องต้นของผูป้ กครองแบบสอบถามประกอบ ได้แก่
ประเภทของโรงเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการให้บริ การทางการศึกษาของโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายหนอง
เรื อภูเม็ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ซึ่ งครอบคลุมการให้บริ การใน 5 ด้าน
ได้แก่ 1.ด้านกระบวนการจัดการศึกษา 2.ด้านผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู 3.ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก 4.ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 5.ด้านคุณภาพของการจัดการเรี ยนการสอน
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. นาหนังสื อขออนุ ญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุมขอนแก่น เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและสนับสนุนการวิจยั 2. ผูว้ จิ ยั ทาการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองออกไปยังกลุ่มตัวอย่างจานวน
322 ชุด 3 จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองใช้เวลา 30 วัน 4. สามารถรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์มา
จนครบ 322 ชุด 5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบในแบบสอบถาม 6. นาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง และตอนที่
2 การวิเคราะห์เพื่อตอบคาถามการวิจยั ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ ข้อมูล
เบื้องต้นของผูป้ กครองได้แก่ ประเภทของโรงเรี ยนโดย ค่าร้อยละและนาเสนอข้อมูล โดยใช้ตารางประกอบคา
บรรยาย ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อตอบคาถามการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการ
ให้บริ การทางการศึกษาโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean : X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)

5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการให้บริ การทางการศึกษาของโรงเรี ยน
ในศูนย์เครื อข่ายหนองเรื อภูเม็ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5” ผูว้ จิ ยั สรุ ป
ผลการวิจยั ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนละร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ประเภทของโรงเรี ยน
(1) ประถมศึกษา
(2) ขยายโอกาสทางการศึกษา
รวม
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จานวน

ร้ อยละ

249
73
322

77.33
22.67
100.00
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จากตารางที่ 1 พบว่ากลุม่ ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นผูป้ กครองนักเรี ยน เมื่อจาแนกตามประเภทของ
โรงเรี ยนพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นผูป้ กครองนักเรี ยนจากโรงเรี ยนประถมศึกษา จานวน 249 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.33
และจากโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.67
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการให้บริ การทางการศึกษาของโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายหนองเรื อภู
เม็ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวม 5 ด้าน
ความพึงพอใจ
การให้ บริการทางการศึกษา
การแปลผล
S.D.
(X)
ด้านกระบวนการจัดการศึกษา
4.31
0.46
มาก
ด้านผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู
4.38
0.50
มาก
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
4.17
0.54
มาก
ด้านการประชาสัมพันธ์
4.28
0.52
มาก
ด้านคุณภาพของการจัดการเรี ยนการสอน
4.33
0.53
มาก
รวม
4.29
0.51
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่าโดยภาพรวมผูป้ กครองนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การทางการศึกษาของ
โรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายหนองเรื อภูเม็ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ใน 5
ด้าน อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.29 , S.D = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูป้ กครองนักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริ การทางการศึกษา ในระดับ “มาก” ทุกด้าน โดยเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อยดังนี้ (1)ด้านผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนและครู ( X = 4.38 , S.D = 0.50) (2) ด้านคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน ( X = 4.33 , S.D = 0.53)
(3) ด้านกระบวนการจัดการศึกษา ( X = 4.31 , S.D = 0.46) (4) ด้านการประชาสัมพันธ์ ( X = 4.28 , S.D = 0.52)
และ (5) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ( X = 4.17 , S.D = 0.54)

6. อภิปรายผล
การศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการให้บริ การทางการศึกษาของโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่าย
หนองเรื อภูเม็ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 มีขอ้ ควรอภิปรายดังนี้
6.1 ด้ านกระบวนการจัดการศึกษา
ผูป้ กครองมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ อง โรงเรี ยนจัดบริ การอาหารกลางวันและอาหารเสริ ม (นม) ได้
อย่างมีคุณภาพ แสดงให้เห็นว่า โรงเรี ยนในศูนย์ศูนย์เครื อข่ายหนองเรื อภูเม็งนั้น ให้ความสาคัญกับการจัดบริ การ
อาหารกลางวันและอาหารเสริ ม(นม) ได้อย่างมีคุณภาพ เพราะการบริ โภคอาหารกลางวันและอาหารเสริ มเป็ น
สิ่ งจาเป็ นและสาคัญยิง่ สาหรับเด็กการได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและครบถ้วนจะช่วยให้นกั เรี ยนมีสุขภาพ
ร่ างกายแข็งแรงสมบูรณ์
มีภูมิตา้ นทานโรคและเมื่อนักเรี ยนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ยอ่ มส่งผลให้มีการ
พัฒนาด้านร่ างกายและจิตใจและสติปัญญาดีข้ นึ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
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แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ว่า“การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
6.2 ด้ านผู้บริหารโรงเรียนและครู
ผูป้ กครองมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ อง ครู มีความรัก และเมตตาต่อนักเรี ยนนัน่ แสดงว่า ผูป้ กครองมี
ทัศนคติที่ดีต่อผูบ้ ริ หารและครู ซึ่ งสอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชี พครู พ.ศ.2539 ข้อที่ 1 ครู ตอ้ งรักและเมตตา
ศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่ งเสริ มให้กาลังใจในการศึกษาเล่าเรี ยนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า หมายถึงการ
ตอบสนองต่อความต้องการ ความถนัด ความสนใจของศิษย์อย่างจริ งใจ และสอดคล้องกับ พิชิต ฤทธิ์ จรู ญและ
คณะ (2553) กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู เป็ นปั จจัยส่ งเสริ มการจัดการศึกษา กล่าวคือ ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์
ภาวะผูน้ า และมี กระบวนการบริ หารจัดการสถานศึกษาที่ ดี เป็ นผูม้ ีความมุ่งมัน่ ตั้งใจทางานจนทาให้ผูป้ กครอง
และชุมชนยอมรับนับถือและส่งผลต่อการได้รับความร่ วมมืออย่างดีจากชุมชน
6.3 ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ผูป้ กครองมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ อง
โรงเรี ยนมีอาคารและมีบริ เวณโรงเรี ยนมีความสะอาด
สวยงามเป็ นระเบียบผูป้ กครองพึงพอใจมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายหนองเรื อภูเม็งนั้น ให้
ความสาคัญกับอาคารและมีบริ เวณโรงเรี ยนมีความสะอาดสวยงามเป็ นระเบียบ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 24(5) ส่งเสริ มสนับสนุนให้
ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน และ อานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
และมีความรอบรู ้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจ
เรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการ ประเภทต่างๆ การจัดบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อม
ที่ดีของโรงเรี ยนจะมีส่วนในการเสริ มสร้างความคิด จิตใจและคุณธรรมต่างๆ อันพึงประสงค์ให้กบั นักเรี ยน
โรงเรี ยนที่สะอาด สดชื่น ร่ มรื่ น สงบแจ่มใส มีชีวติ ชีวาจะทาให้ครู และนักเรี ยนได้รับอิทธิพลทาให้เป็ นคน
ละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใสรักสวยรักงาม รักความสะอาด รักความสงบ เรี ยบง่าย ทาให้เข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นไปด้วย
6.4 ด้ านการประชาสัมพันธ์
ผูป้ กครองมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ อง โรงเรี ยนประชาสัมพันธ์ให้ผปู ้ กครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอแสดงให้เห็นว่าโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายหนองเรื อภูเม็ง ให้
ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์ให้ผปู ้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยนอย่าง
สม่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ สารวย จูช่วย (2551) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็ นการชี้แจง บอกเล่า เผยแพร่ ให้
ความรู ้ และชักจูงให้บุคคล ผูร้ ับข้อมูลเกิดการรับรู ้ เชื่อถือและศรัทธา เกิดการตอบสนองนามาซึ่งประโยชน์และ
ความสาเร็ จสู่องค์กร และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.
2545 กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมไว้ในมาตรา 8 (2) ให้สงั คมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ได้บญั ญัติเรื่ องการมีส่วนร่ วมไว้วา่ บุคคลย่อมมีสิทธิมี
ส่วนร่ วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการปฏิบตั ิราชการทางปกครองอันมีผลหรื ออาจมี
ผลกระทบต่อสิ ทธิและเสรี ภาพของตน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษาที่จดั การศึกษาทุกระดับจึง
ต้องปฏิบตั ิตามโดยการเปิ ดโอกาสให้ประชาชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะเมื่อ
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ผูป้ กครองควรมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาย่อมจะช่วยขับเคลื่อนให้การบริ หารจัดการศึกษาดาเนินไปตามความ
ต้องการของผูป้ กครองและชุมชน ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหน
สถานศึกษา ซึ่งส่งผลให้ผปู ้ กครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา และให้ความร่ วมกับสถานศึกษาใน
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ
6.5 ด้ านคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
ผูป้ กครองมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ อง นักเรี ยนได้รับบริ การที่มีความเสมอภาคและเท่าเทียมแสดง
ให้เห็นว่าโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายหนองเรื อภูเม็ง ให้ความสาคัญกับนักเรี ยนได้รับบริ การที่มีความเสมอภาคและ
เท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ได้บญั ญัติวา่ “บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติวา่
“การจัดการศึกษาต้องจัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า
สิ บสองปี ที่ รัฐต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึง ด้านคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ ง สอดคล้องกับ ปรัชญา เวสารัชช์
(2545) กล่าวว่า การจัดการศึกษาเป็ นการให้บริ การทางการศึกษาของโรงเรี ยนที่มีคุณภาพ ถ้าโรงเรี ยนจัดการศึกษา
ที่ ไม่มีคุณภาพได้ตรงตามความต้องการหรื อผูป้ กครองไม่มีความพึงพอใจในบริ การผูป้ กครองก็จะไม่เกิ ดการ
ยอมรับและไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรี ยน นับเป็ นปั จจัยสาคัญที่ผปู ้ กครองพิจารณาเป็ นทางเลือกตัดสิ นใจที่จะส่ งบุตร
หลานเข้าเรี ยน

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
(1) ด้านกระบวนการจัดการศึ กษา โรงเรี ยนในศู นย์เครื อข่ายหนองเรื อภูเ ม็ง ควรจัดสอนเสริ ม
สาหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ และจัดกิจกรรมสอนเสริ มโดยเฉพาะในเรื่ องการฝึ กการคิดวิเคราะห์ และ
การแก้ปัญหา อย่างสม่าเสมอ
(2) ด้านผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผูบ้ ริ หารและครู ตอ้ งพัฒนาในเรื่ องของการชี้ แจงให้ผูป้ กครอง
เข้าใจกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ผปู ้ กครองเห็นความสาคัญของกระบวนการจัด
การศึกษา
(3) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก โรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายหนองเรื อภูเม็ง ควรมี ห้องสมุดพร้อม
หนังสื อที่ทนั สมัยอย่างพอเพียง เพื่อส่งเสริ มและปลูกฝังให้นกั เรี ยนเห็นความสาคัญและรักการอ่าน
(4) ด้านการประชาสัมพันธ์ โรงเรี ยนในศู นย์เครื อข่ายหนองเรื อภูเม็ง ควรประชาสัมพันธ์ด้วย
เอกสารแผ่นพับและป้ ายแนะนาการให้บริ การ และการประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดียเพื่อให้
ผูป้ กครองได้รับทราบอย่างอย่างชัดเจนและทัว่ ถึง
(5) ด้านคุณภาพของการจัดการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายหนองเรื อภูเม็ง ควรพัฒนา
เรื่ องกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการศึกษาวิจยั เรื่ องนี้กบั โรงเรี ยนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น หรื อโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่าย
อื่น เพื่อจะได้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการให้บริ การทางการศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ยน
เอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 1 จาแนกตามเพศ ประสบการณ์การทางาน ขนาดของโรงเรี ยนและวุฒิการศึ กษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าฝ่ ายหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั เป็ นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบ
สาเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X
สมมติฐานโดยใช้ t-test (Independent Samples) และความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 1
อยูใ่ นระดับ มาก ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ทั้ง 9 ด้าน คือ ด้านบริ หารงานวิชาการ ด้านบริ หารงานบุคคล ด้าน
บริ หารงานงบประมาณ ด้านบริ หารงานทัว่ ไป ด้านการสร้างที มงาน ด้านการแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์ ด้าน
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/ดิจิตอล ด้านการสื่ อสาร ด้านทักษะชีวติ ผลการวิจยั เมื่อจาแนกตามเพศ ด้านการสร้าง
ทีมงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านการสร้างทีมงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านทักษะชี วิต จาแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน พบว่า ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นการศึกษาภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 1 การบริ หารงานในด้านต่างๆโดยรวม
ไม่มีความแตกต่างกัน ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้บุคลากรในองค์กรได้มีการพัฒนาภาวะผูน้ าในด้านต่างๆเพื่อให้
บุคลากรได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ผูแ้ ละควรมีการวางแผนในการทางานเพื่อให้การทางานสาเร็ จ
ลุล่วงตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ กล้าคิดและกล้าตัดสิ นใจที่จะบริ หารงานและมอบหมายงานต่างๆอย่างชัดเจนและมี
ประสิ ทธิภาพ
คาสาคัญ : ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 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

บทนา
โลกในยุคปั จจุบนั ได้หมุนเข้าสู่ ศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็ นยุคของเศรษฐกิ จฐานความรู ้ (Knowledge-based
Economy) ที่มีปัจจัยในการผลิตและแข่งขันกาลังเปลี่ยนไปเป็ นปั จจัยที่ไม่อาจจับต้องได้มากขึ้น ดังนั้นการพัฒนา
นวัตกรรมจึ งเป็ นหนทางหนึ่ งที่ จะช่ วยให้ทุกองค์การสร้ างจุดยืนที่ เข้มแข็ง เป็ นองค์การแห่ งนวัตกรรม โดยมี
เป้ าหมายเพื่อความอยู่รอด การเจริ ญเติ บโต และการสร้ างสมรรถนะในการแข่งขัน อย่างยัง่ ยืน กระแส การ
เปลี่ยนแปลงที่ มุ่งเข้าสู่ ยุคนวัตกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 หมวด 9 เทคโนโลยีทางการศึกษา กาหนดว่ารัฐจะต้อง ส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรี ยน ตารา หนังสื อทางวิชาการ สื่ อสิ่ งพิมพ์อื่น วัสดุ อุปกรณ์และ
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เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่ งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุน การผลิตและมี
การให้แรงจูงใจแก่ผผู ้ ลิต และผูพ้ ฒั นาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 )
ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในยุคใหม่หรื อยุคที่มีการปฏิ รูปการศึกษา ผูบ้ ริ หารจะต้องเป็ นผูน้ าการ
เปลี่ ยนแปลง (Change agents) คื อกล้าที่ จะพาองค์กรเปลี่ ยนแปลงเพื่อให้เกิ ดสิ่ งใหม่ที่ดีข้ ึน และต้องพัฒนา
วิชาชี พอยู่เสมอ เนื่ องจากโรงเรี ยนเป็ นหน่ วยงานแรกที่ มีการเรี ยนการสอนแก่ กุลบุ ตรกุลธิ ดา โดยผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเป็ นผูน้ า (Leader) จาเป็ นจะต้องพัฒนาในทุกๆด้านให้สามารถบริ หารจัดการโรงเรี ยนในยุคที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรม (ไพศาล แสนยศบุญเรื อง , 2549) การ
จัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสาเร็ จที่สาคัญที่สุดก็คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ซึ่ งจะต้องเรี ยนรู ้
เพื่อการเปลี่ยนแปลงและเป็ นผูน้ าที่ดี มีทกั ษะความเป็ นผูน้ า มีปัญญา มีความรู ้ความสามารถ และใช้การวิจยั เพื่อ
การบริ ห ารและการจัด การเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพผลการปฏิ บัติ งานของโรงเ รี ย นให้มี ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิ ทธิผล
โรงเรี ย นเอกชน จัง หวัด ขอนแก่ น เขต 1 มี ก ารจัด การศึ ก ษาตั้ง แต่ ระดับ ประถมศึ ก ษา ระดับ
มัธยมศึ กษา สอดคล้องกับการปฏิ รูปการศึ กษาและพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับ
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 โดยยึดหลักการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีจานวนโรงเรี ยน 18 โรง
จานวนผูบ้ ริ หาร 35 คน จานวนบุคลากร 594 คน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, 2556) สภาพความพร้อมของ
โรงเรี ยนนั้นมีการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารซึ่งเป็ นกุญแจสาคัญของ
ความสาเร็ จต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เป็ นองค์กรยุคใหม่เป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้เพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ในฐานะเป็ นผูบ้ ริ หารระดับต้นทาหน้าที่ เป็ นหัวหน้างานในโรงเรี ยน
เอกชน จึ งมี ความสนใจและตระหนักถึ งความสาคัญของผูบ้ ริ ห ารที่ ตอ้ งมี ภาวะผูน้ า ในการบริ หารโรงเรี ย น
โดยเฉพาะโรงเรี ยนเอกชน และเพื่อให้ทราบถึงภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยนเอกชน
จังหวัดขอนแก่น เขต 1 ซึ่ งเป็ นเขตที่มีโรงเรี ยนเอกชนจานวนมาก และมีการแข่งขันกันในด้านการจัดคุณภาพ
การศึ กษา ผูว้ ิจัยต้องการทราบว่า ระดับภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารแต่ละโรงเรี ยนมี ความต่างกันอย่างไร และ
การศึกษาระดับภาวะผูน้ าในศตวรรษที่ 21 จะสามารถทาให้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาภาวะผูน้ าที่ ส่งผลนาพาองค์
ไปสู่เป้ าหมายและความสาเร็ จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็ นระบบต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 1
2. เพื่อเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยนเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 1
จาแนกตามเพศ ประสบการณ์ การทางาน ขนาดสถานศึ กษา ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ และวุฒิ
การศึกษา
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ตัวแปรตาม

สถานภาพ
- เพศชาย
- เพศหญิง
ตาแหน่ ง
- ผูบ
้ ริ หารโรงเรี ยน
- หัวหน้าฝ่ าย
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ขนาดสถานศึกษา
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ่
ประสบการณ์ การทางาน
- 1-5 ปี
- 5-10 ปี
- 11 ปี ขึ้นไป
ประชากรและกลุ
่ มตัวอย่ า

1.ด้านบริ หารงานวิชาการ
2.ด้านบริ หารงานบุคคล
3.ด้านบริ หารงานงบประมาณ
4.ด้านบริ หารงานทัว่ ไป
5.ด้านการสร้างทีมงาน
6.ด้านการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
7.ด้านการสื่ อสาร
8. ด้านทางเทคโนโลยี/นวัตกรรม/ดิจิตอล
9. ด้านทักษะชีวติ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวความคิ
ดในการวิจยั
lfSKG;fhd;g’hlg;lgf;’lg;’ds
ที่มา: จากการสังเคราะห์องค์ประกอบทักษะภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 (73)

วิธีดาเนินการวิจัย
1.ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ โรงเรี ยนเอกชน จัง หวัด ขอนแก่ น เขต 1 เป็ นโรงเรี ย นระดับ
ประถมศึ กษาและมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 จานวน 18 โรงเรี ยน จานวน จานวนประชากร 594 คน ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าฝ่ าย
ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้าสาระการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยน
เอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 1 รวมทั้งสิ้ น จานวน 234 คน ซึ่ งได้จากการสุ่ มตัวอย่างการเปิ ดตารางเครซี่และ
มอร์ แกน ( Krejcie and Morgan,1970 ) เป็ นวิธีสุ่มอย่างง่ าย (Simple random sampling )จนได้กลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการ

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับความคิดเห็น
ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 1 ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ยนเอกชน จังหวัด
ขอนแก่น เขต 1 เป็ นแบบมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) โดยกาหนดความคิดเห็ นเป็ น 5 ระดับ
จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ยนเอกชน
จังหวัดขอนแก่น เขต 1 เป็ นลักษณะปลายเปิ ด

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1.) ขอหนังสื อแนะนาตัวจากทางมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่น เสนอเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ต่อผูอ้ านวยการสถานศึ กษา โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดขอนแก่ น เขต 1 จานวน 18
โรงเรี ยน (2.) นาหนังสื อจากมหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม ขอนแก่ น พร้ อมแบบสอบถามส่ งไปยังสถานศึ กษากลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตนเอง โดยกาหนดเก็บรวบรวมแบบสอบถามภายใน 30 วัน (3.) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
คืนด้วยตนเอง โดยนาแบบสอบถามที่ได้คืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วนามาจาแนกตามตัวแปรต้น คือ
สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ แบบสอบถามที่นาส่ ง
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 234 ชุด ได้คืนมา 229 ชุด คิดเป็ น 97.8 เปอร์เซ็นต์

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาค้นคว้าได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ทาง
สถิติ โดยดาเนินการจัดเก็บข้อมูลดังนี้
วิเคราะห์ตอนที่ 1 ใช้สถิติพ้ืนฐานจานวนค่าร้อยละความถี่ วิเคราะห์ตอนที่ 2 วิ เคราะห์เปรี ยบเทียบ
ภาวะผูน้ าในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 1 แบบมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert’s Rating
̅) ส่วน
Scale) โดยกาหนดความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t– test) และ ทดสอบค่า F - test แล้วนาไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ต้งั
ไว้ แบบมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) โดยกาหนดความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ จากมากที่สุดไปหา
น้อยที่ สุด วิเคราะห์ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ยนเอกชน
จังหวัดขอนแก่น เขต 1 โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและนาเสนอในรู ปแบบความเรี ยง
การวิเคราะห์ คุณภาพเครื่องมือ
(1.1) การหาค่าอานาจจาแนก (Discrimination) ของแบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่ า โดยใช้ค่ า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ
(Item – total Correlation) (1.2) การ
หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha Coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
2.สถิตพิ นื้ ทีฐ่ าน ได้แก่
2.1 ร้อยละ (Percentage)
2.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean : ̅
X)
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2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation : S.D.)

ผลการวิจัย
จากการศึ กษาเรื่ อ ง การศึ กษาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ย นเอกชน จัง หวัด
ขอนแก่น เขต1 สรุ ปได้ดงั นี้
1.การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่าผูต้ อบที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มีประสบการณ์การทางาน 11 ปี ขึ้นไป มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี อยูใ่ นโรงเรี ยนขนาด
ใหญ่ มีตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2. ผลการวิเคราะห์การศึกษาภาวะผูน้ าในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต1 ใน
̅ = 4.34) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.10) เมื่อพิจารณาโดยรวม ด้านที่
ทุกด้าน อยูใ่ น ระดับมาก ค่าเฉลี่ย (X
̅ = 4.29) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.24)
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม/ดิจิตอล ค่าเฉลี่ย (X
̅ = 4.29) ส่ ว น
รองลงมา คื อ ด้า นบริ หารงานงบประมาณและด้า นการแก้ปั ญหาเชิ ง สร้ า งสรรค์ ค่ า เฉลี่ ย (X
̅ = 4.25) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.25) ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการสร้างทีมงานค่าเฉลี่ย(X
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.23)
2.1 ผลการวิเคราะห์ การเปรี ยบเที ยบภาวะผูน้ าในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ยนเอกชน จังหวัด
ขอนแก่น เขต1 ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ด้านบริ หารงานวิชาการ ด้านบริ หารงานบุคคล ด้านบริ หารงานงบประมาณ
ด้านบริ หารงานทัว่ ไป ด้านการสร้างทีมงาน ด้านการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม/ดิจิตอล
ด้านทักษะการสื่ อสาร ด้านทักษะชีวติ จาแนกตาม ขนาดของโรงเรี ยน ประสบการณ์การทางานและวุฒิการศึกษา
โดยรวมไม่มีความแตกต่าง ยกเว้น ด้านการสร้างทีมตามวุฒิการศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.01 และด้านทักษะชีวติ ตามวุฒิการศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ เสนอแนะจากผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารใน
ศตวรรษที่ 21 โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 1 ควรเพิ่มขวัญและกาลังใจในการทางานในองค์กรเพื่อ
เป็ นแรงจูงใจในการทางาน ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการจัด
อบรมการใช้สื่ อ เทคโนโลยีใ ห้กับ ครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษาในองค์ก รมากขึ้ น ผูบ้ ริ ห ารควรสนับ สนุ น
งบประมาณในการจัดการเรี ยนการสอนในด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เท่าทันยุคศตวรรษที่ 21 ผูบ้ ริ หารควรคิดเชิงบวก
มีทศั นคติกบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นกลาง มีการพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีการรับส่ งข่าวสารข้อมูลภายในองค์กร
การมีภาวะผูน้ าในศตวรรษที่ 21 ต้องสามารถคิดและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ ควรเปิ ดใจกว้างรับฟังความ
คิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ น ต้องมี การวางแผนงานต่างๆล่วงหน้าเพื่อให้งานสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และพัฒนาในด้าน
เทคโนโลยีภายในโรงเรี ยนเพื่อให้องค์กรได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ ว

อภิปรายผล
จากการศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 1 สรุ ป
โดยร่ วมได้ดงั นี้
346

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

1.สภาพการบริ ห ารงานทั้ง 9 ด้า น โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก อาจเนื่ อ งมาจากผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น
จาเป็ นต้องมีความรู ้ประสบการณ์ในการบริ หารงานด้านต่างๆ ซึ่งภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 นั้นสิ่ งที่
สาคัญที่ สุดคือ ผูบ้ ริ หารจะต้องมีความรู ้ในด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม/ดิจิตอล เพื่อให้เท่าทันยุคสมัย มีความรู ้
ประสบการณ์การทางานแบบใหม่ๆเพื่อนามาพัฒนาสถานศึกษา
2. การเปรี ยบเที ยบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 1
จาแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทางาน
2.1 ผลการวิเคราะห์ การเปรี ยบเที ยบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ยนเอกชน
จังหวัดขอนแก่ น เขต 1 ด้านการสร้ างที ม ตามวุฒิการศึ กษา อยู่ในระดับมาก มี ความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากโรงเรี ยนมีการสื่ อสารอย่างเปิ ดเผยที่ไว้วางใจและเคารพนับถือซึ่งกันและ
กัน ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในการทางาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ทธิ ชยั ปั ญญโรจน์
(2555) การทางานร่ วมกันในองค์กร หากองค์กรใดสามารถสร้างทีมได้เข้มแข็ง องค์กรนั้นจะเจริ ญก้าวหน้ากว่า
องค์กรที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งหลักในการทางานเป็ นทีมที่ดีน้ นั จะต้องมีองค์ประกอบ ได้แก่ อันดับแรกคือ การ
ทางานเป็ นทีมจะต้องมีเป้ าหมายส่ วนตัวและเป้ าหมายของทีมสอดคล้องกัน 2) บทบาท ของผูน้ าทีมและผูต้ าม
ต้องเหมาะสมสอดคล้องและเอื้อต่อกัน 3) กระบวนการทางานต้องเป็ นขั้นตอน 4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในสถานที่ ท างานต้อ งมี ความขัด แย้ง น้อ ย 5) การเสริ ม สร้ า งก าลัง ใจของผูบ้ ริ หารต้องทั่ว ถึ ง ทั้ง องค์ก รและ
สอดคล้อ งกับ ทองทิ พ ภา วิริ ย ะพัน ธุ์ (2551) ความส าเร็ จ ขององค์ก ารขึ้ น อยู่กับ การบริ ห ารที ม งานอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ หารจึ งมีความจาเป็ นต้องทาความเข้าใจเกี่ ยวกับรายละเอี ยดต่างๆ ของกระบวนการในการ
บริ หารที มงานให้กระจ่างชัดในทุก แง่มุม ตลอดจนวิธีกระตุน้ หรื อจูงใจให้เกิ ดการทางานเป็ นที มอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อให้ทีมงานได้ช่วยกันทางานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายขององค์การ หากผูบ้ ริ หารสามารถเรี ยนรู ้และ
นามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จะส่งผลตีต่อองค์การเป็ นอย่างมาก ทั้งในด้านเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่องค์การ ทาให้องค์การเจริ ญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน
2.2 ผลการวิเคราะห์ การเปรี ยบเที ยบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ยนเอกชน
จังหวัดขอนแก่น เขต 1 ด้านทักษะชีวติ ตามประสบการณ์การทางาน อยูใ่ นระดับมาก มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผูบ้ ริ หารต้องมีวสิ ยั ทัศน์ที่กว้างไกลและปลูกจิตสานึกเพื่อมองเห็นการ
ยอมรับในข้อแตกต่างเหล่านั้น สามารถใช้เวลาในการจัดการด้านต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดในการทางาน มีความคิดในเชิงบวก ซึ่ งสอดคล้องกับวิจยั ของ สุ วิชา ศรี มงคล (2557) ได้วิจยั เรื่ อง การ
ส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21: ทักษะการสื่ อสารและความร่ วมมือ ในชั้นเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื่ องเซลล์
และองค์ประกอบของเซลล์ ด้วยสถานการณ์ จาลอง พบว่า นักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ด้วยสถานการณ์
จาลอง มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการสื่ อสารทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดการ
เรี ยนรู ้ เมื่อทดสอบค่าสถิตินอนพาราเมตริ กแบบวิลคอกซัน่ (Wilcoxon Singed-Rank Test) พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้ดวั ยสถานการณ์จาลอง เรื่ องเซลล์ มีทกั ษะการสื่ อสารทางวิทยาศาสตร์ ทุกด้าน(การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน) สู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และคะแนนเฉลี่ยทักษะความร่ วมมือในการ
ทางานทุกด้านของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดวั ยสถานการณ์จาลอง มีทกั ษะความร่ วมมือ
ในการทางานทุกด้านสูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทางที่ระดับ 0.01
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
1. ด้านบริ หารงาน ควรมี การจัดอบรมครู ให้มีการสร้ างสื่ อนวัตกรรมใช้ในการเรี ยนการสอนอย่าง
สม่าเสมอ
2. ด้านบริ หารงานบุ คคล ผูบ้ ริ หารควรมี การสร้ างขวัญและกาลังใจให้กับองค์กรอย่างเต็มศัก ยภาพ
เพื่อให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
3. ด้านบริ หารงานงบประมาณ ผูบ้ ริ หารเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่ อสารงานด้านต่างๆภายในโรงเรี ยน
เพื่อสะดวกและรวดเร็ วและให้เข้ากับยุคศตวรรษที่ 21
4. ด้านบริ หารงานทัว่ ไป ผูบ้ ริ หารควรเปิ ดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมต่างๆกับ
ทางโรงเรี ยนเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน ทาให้ง่ายต่อการประสานงานต่างๆ
5. ด้านทักษะการสร้างทีม ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้บุคลากรในองค์กรได้มีการพัฒนาภาวะผูน้ าในด้าน
ต่างๆเพื่อให้บุคลากรได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
6. ด้า นการแก้ปั ญ หาเชิ ง สร้ า งสรรค์ ผู ้บ ริ หารควรเปิ ดใจกว้า งในการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะในการนาเสนอผลงานใหม่ๆและรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย
7. ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม/ดิจิตอล ผูบ้ ริ หารควรหาความรู ้ใหม่ๆและแสวงหาความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี
การสื่ อสารต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการทางานในยุคศตวรรษที่ 21
8. ด้านการสื่ อสาร ผูบ้ ริ หารควรมีทกั ษะในด้านการเขียนคล่องแคล่วว่องไว้เพราะเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
ทางานให้ประสบความสาเร็ จ เป็ นการสื่ อสารอีกรู ปแบบหนึ่งที่ทาให้ผรู ้ ับสารเข้าใจ และรับรู ้สิ่งที่จะสื่ อได้
9. ด้านทักษะชีวติ ผูบ้ ริ หารควรมีการวางแผนในการทางานเพือ่ ให้การทางานสาเร็จลุล่วงตาม
เป้ าหมาย กล้าคิดและกล้าตัดสิ นใจที่จะบริ หารงานและมอบหมายงานต่างๆอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาครั้งต่ อไป
ควรศึ กษาปั จจัยปั ญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการศึ กษาระดับภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21
ของโรงเรี ยนเอกชนจังหวัดต่างๆและระดับโรงเรี ยนในสังกัดอื่นๆ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางให้การพัฒนาองค์กร
ในด้านต่างๆ จากผลการศึกษาพบว่า ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางดังต่อไปนี้
1. ควรศึ กษาแนวทางการศึ กษาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 ในเชิ งคุณภาพ เจาะจงเฉพาะ
กลุ่ม ทาให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย
2. ควรศึกษาปั จจัยของความสาเร็ จของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็ นแนวทางในการทาวิจยั ให้กบั
ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่สนใจจะศึกษาเพื่อเป็ นประโยชน์ในการทางานต่อไป
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่ องภาวะผูน้ าในศตวรรษที่ 21 ด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
วิจยั
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมหาไถ่
ศึกษา สังฆมณฑลอุดรธานี ดา้ นคุณภาพการศึกษา และเพื่อหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งคุณภาพการบริ หาร
จัดการคุณภาพการศึกษาให้ดีข้ ึน ประชากรของการศึกษา คือโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี จานวน
12 แห่ง กลุ่มตัวอย่างถูกเลือกอย่างมีระบบ ได้แก่ ผูอ้ านวยการ จานวน 12 ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ จานวน 48 คน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จานวน 88 คน รวมทั้งหมด จานวน 148 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพการบริ หารการจัดการคุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีระดับมากที่สุดคือด้านการบริ หารที่ หลักสู ตร
รองลงมาคือด้านการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่งอยูร่ ะดับมากที่สุดเช่นกัน
2. โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานีสามารถนาข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพการ
บริ หารจัดการคุณภาพการศึ กษาให้ดีข้ ึนด้านหลักสู ตร ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรควรมีความรู ้ความเข้าใจใน
หลักสู ตรในเชิงลึก ควรปรับปรุ งหลักสู ตรท้องถิ่นที่ทนั สมัยและเหมาะสมด้านการเรี ยนการสอน จัดอบรมครู
ด้านการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ ครู ผสู ้ อนให้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่เหมาะสมกับยุคสมัยของผูเ้ รี ยน จัด
อบรมเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ ด้านการวัดประเมินผลควรจัดอบรมครู ให้มีความรู ้ดา้ นการวัดประเมินผลอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
คาสาคัญ: สภาพการบริ หารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษา สังฆมณฑลอุดรธานี
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ABSTRACT
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารจัดการคุณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนมหาไถ่
ศึกษา สังฆมณฑลอุดรธานี ดา้ นคุณภาพการศึกษา และเพื่อหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งคุณภาพการบริ หาร
จัดการคุณภาพการศึกษาให้ดีข้ ึน ประชากรของการศึกษา คือโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี จานวน
12 แห่ง กลุ่มตัวอย่างถูกเลือกอย่างมีระบบ ได้แก่ ผูอ้ านวยการ จานวน 12 ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ จานวน 48 คน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จานวน 88 คน รวมทั้งหมด จานวน 148 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
สิ่ งต่างๆภายในโลกมี การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี จึงจาเป็ นต้องพัฒนา
คุณภาพประชากรให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการสื่ อสาร การพัฒนาคุณภาพประชากรเป็ นสิ่ งที่
อธิ บายความสาเร็ จในการพัฒนาของประเทศได้ นัน่ คือ คุณภาพของประชากรที่ได้รับการศึ กษา ประเทศใดมี
กาลังคนที่มีการศึกษาสู ง ก็ยอ่ มมีพลังความคิดสร้างสรรค์ สติปัญญา ช่วยส่ งเสริ มในการพัฒนาประเทศให้เจริ ญ
มากขึ้น ประเทศไทยเรามีการลงทุนด้านการศึกษาเป็ นจานวนมาก และมีการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิรูปการศึกษา
อยูห่ ลายครั้ง แต่ จากข้อมูลการประชุมของ "เวทีเศรษฐกิจโลก" ที่จดั ขึ้นเป็ นประจาทุกปี ได้มีการจัดอันดับคุณภาพ
การศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งปรากฏว่า ประเทศไทย อยูใ่ นอันดับรั้งท้าย คือ อันดับที่ 8 ผลคะแนน'โอ
เน็ต' ประจาปี การศึ กษา 2557 ในระดับประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยภาพรวมของคะแนนเฉลี่ยยังอยู่ในเกณฑ์พอใช้
ระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยมีเกิ นครึ่ งเพียงวิชาเดียว คือ วิชาสุ ขศึ กษา ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6
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โดยภาพรวมมี คะแนนเฉลี่ยสู งขึ้นจากปี การศึ กษา 2556 ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ส่วนวิชาที่คะแนนเฉลี่ยลดลง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา
ดังนั้นการจัดการศึกษาของไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) จึงมีเป้ าหมายในการจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพิ่มโอกาสการทางศึกษาและการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็ นการ
จัดการศึกษาที่ทุกภาคส่วนมีบทบาทมีส่วนร่ วมในการัดการศึกษา
การศึ กษาสภาพการบริ หารจัดการคุณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษา สังฆมณฑลอุดรธานี
เนื่ องจากโรงเรี ยนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีนักเรี ยน จานวน 225 คน เปิ ดสอน
ตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก อายุ 1 ปี 4 เดือน ถึงระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 มีสภาพนักเรี ยนที่มีฐานะปานกลาง และยากจน
เพราะเริ่ มต้นจากมูลนิธิสงั คมสงเคราะห์ แล้วปรับเปลี่ยนมาเป็ นโรงเรี ยน สภาพการศึกษา เป็ นนักเรี ยนที่อ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้จากโรงเรี ยนอื่นที่ยา้ ยเข้ามาเพื่อให้เราช่วยพัฒนา และเด็กพิเศษ ดาวน์ซินโดรม ออทิสติก และ
เด็กสมาธิส้ นั ที่ตอ้ งพบแพทย์เรี ยนร่ วมในทุกระดับชั้น ทาให้การเรี ยนการสอนไม่เต็มที่กบั นักเรี ยนทัว่ ไปเพราะครู
ต้อ งดู แ ลเด็ ก พิ เ ศษเหล่ า นี้ ผลคะแนน ONET ปี 2556 = 55.10 2557 = 45.06 2558 = 44.43 (รายงานประเมิ น
คุณภาพภายใน ปี การศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘)
จากการศึกษาสภาพการบริ หารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษา สังฆมณฑลอุดรธานี
มีการบริ หารตามหลักปรัชญาของโรงเรี ยนคือ ก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู ้คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้
ความสามารถและเป็ นผูม้ ีคุณธรรม การมีจิตสานึ กในคุณงามความดี มีความซื่ อสัตย์ มีความอดทน มีความรัก
ความสามัคคี และมีความขยันหมัน่ เพียร มีเจตคติที่ดีต่อตนเองและผูอ้ ื่น และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
อย่างมีความสุข
โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาขนาดใหญ่ได้รับรางวัลพระราชทาน บางแห่ งได้รับเกียรติบตั ร “ผลการทดสอบ
ทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ ข้ ัน พื้ น ฐาน ONET ” ระดับ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึ กษา ภาษาอังกฤษ สุ ขศึ กษา ศิ ลปศึ กษาและการงานอาชี พและเทคโนโลยี ได้
คะแนนเฉลี่ยสู งกว่าระดับประเทศ (รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึ กษา ๒๕๕๘ ของโรงเรี ยนมหาไถ่
ศึกษาขนาดใหญ่ ๑๐แห่ ง) และได้รับรางวัลเหรี ยญทอง ระดับประเทศ “วิชาวิทยาศาสตร์ ” โครงการประเมินและ
พัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) (รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา
๒๕๕๘โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาสภาพการบริ หารการจัดการคุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษา สังฆมณฑล
อุดรธานีดา้ นคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งคุณภาพการบริ หารจัดการคุณภาพการศึกษาให้ดีข้ นึ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจัย ได้อ อกแบบกรอบแนวคิ ดให้มี ความสอดคล้อ งกับวัต ถุประสงค์ และตัวแปรที่ ใช้ในการวิจัย
ดังต่อไปนี้
ตัวแปรต้ น ผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารจัดการคุณภาพการศึกษา
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ตัวแปรตาม สภาพการบริ หารจัดการคุณภาพการศึกษา ปั ญหาการดาเนิ นงาน และแนวทางแก้ไขที่
เหมาะสม

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษา สังฆมณฑลอุดรธานี
แบบแผนของการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research)
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั
การวิจยั นี้ใช้วธิ ีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1.ค้นคว้าจากเอกสาร
2. สร้างแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความร่ วมมือไปยังกลุ่มประชากร ประมาณ 20 วัน รับคืนมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.ตรวจสอบข้อมูล (Editing)
2. ลงรหัส (Coding)
3. การประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั
สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ จานวนร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. สรุ ปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุ คคลของประชากร ประกอบด้วย ขนาดของโรงเรี ยน ระดับการศึ กษา
ตาแหน่งทางการศึกษา
ขนาดของโรงเรียน พบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามโรงเรี ยนขนาดเล็กมีผตู ้ อบแบบสอบถามจานวน
26 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.60 เป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.40
ระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
137 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.60 ส่ วนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามที่เป็ นส่ วนน้อยคือการศึกษาระดับปริ ญญาโท
มีจานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.40
ประเภทตาแหน่ งทางการศึกษา พบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีตาแหน่งหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.10 รองลงมามีตาแหน่งผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ จานวน 16 คน คิด
เป็ นร้อยละ 10,80 และน้อยที่สุดคือตาแหน่งผูอ้ านวยการ จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.10
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ตอนที่ 2 ศึ กษาสภาพการบริ หารการจัดการคุณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษา สังฆมณฑล
อุดรธานี โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย
ด้ านการบริหารหลักสู ตร พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ ระดับค่า x เท่ากับ 4.71และค่า
S.D เท่ากับ 0.460 และ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าระดับที่มีคา่ ความคิดเห็นมากที่สุดคือ หลักสูตรสถานศึกษา
มีการกาหนดสาระการเรี ยนรู ้และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ครบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีค่า x เท่ากับ 4.73 และค่า
S.D เท่ ากับ 0.403 รองลงมาคื อ หลักสู ตรสถานศึ กษามี ความสอดคล้องกับปรั ชญา วิสัยทัศน์ ภารกิ จ และ
เป้ าหมายของสถานศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษามีการขออนุมตั ิการใช้หลักสูตรสถานศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึ กษา มี ค่า x เท่ ากับ 4.76 และค่า S.D เท่ ากับ 0.426 ส่ วนข้อที่ มีค่าความคิดเห็ นด้วยน้อยที่ สุดคือ
สถานศึกษามีหลักสู ตรที่ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น มีค่า x เท่ากับ 4.64 และค่า S.D เท่ากับ
0.481
ด้ านการเรียนการสอน พบว่าในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ที่ระดับค่า x เท่ากับ 4.64 และค่า S.D
เท่ากับ 0.572 และ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าระดับที่มีค่าความคิดเห็นมากที่สุดคือ สถานศึกษามีการบริ หาร
จัดการที่ส่งเสริ มสนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีค่า x เท่ากับ 4.78 และค่า S.D
เท่ากับ 0.541 รองลงมาคือ ท่านรู ้สึกว่าตนเองมีความสาคัญและเป็ นส่ วนหนึ่งของโรงเรี ยน มีค่า x เท่ากับ 4.76
และค่า S.D เท่ากับ 0.517 ส่ วนข้อที่มีค่าความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ สถานศึกษาจัดระบบช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มี
ประสิ ทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน มีค่า x เท่ากับ 4.48 และค่า S.D เท่ากับ 0.611
ด้ านการวัดและประเมินผล พบว่าในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ที่ระดับค่า x เท่ากับ 4.64 และค่า
S.D เท่ากับ 0.593 และ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าระดับที่มีค่าความคิดเห็นมากที่สุดคือ การจัดการระบบงาน
วัดประเมินผลของสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีค่า x เท่ากับ 4.70 และค่า S.D เท่ากับ 0.579 รองลงมาคือ
สถานศึ ก ษาใช้ก ารวัด ประเมิ น ผลตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ มี ค่า x เท่ ากับ 4.66 และค่า S.D เท่ ากับ 0.591 ส่ วนข้อที่ มีค่าความคิ ดเห็ นด้วยน้อยที่ สุ ด คื อ
สถานศึกษามีเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอนโดยใช้วธิ ีการที่หลากหลาย และเหมาะสมกบผูเ้ รี ยน มี
มีค่า x เท่ากับ .59 และค่า S.D เท่ากับ 0.604
ตอนที่ 3 ระดับคุณภาพการบริ หารการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษา สังฆมณฑล
อุดรธานี
การบริ หารการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ย 4.66 x = 4.66 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D เท่ากับ .541 และ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่าระดับที่มีค่าความคิดเห็นมากที่สุดคือ ด้านการบริ หารหลักสู ตร ซึ่ งมีค่า x เท่ากับ 4.71 และ
ค่า S.D เท่ากับ 0.460 รองลงมาคือด้านการเรี ยนการสอนอยูท่ ี่ระดับ x เท่ากับ 4.64 และค่า S.D เท่ากับ 0.572
ส่วนด้านที่มีค่าความคิดเห็นน้อยที่สุดคือด้านการวัดประเมินผล มีค่า x เท่ากับ 4.64 และค่า S.D เท่ากับ 0.593

354

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

6. อภิปรายผล
จากผลการศึ กษาสภาพการบริ ห ารจัดการคุ ณ ภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑล
อุดรธานี โดยรวมมีสภาพการบริ หารจัดการคุณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับมากที่สุด ที่สอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของ สุ ปราณี วีชะรั งสรรค์ .2553 . ได้ศึกษาเรื่ องการจัดการคุณภาพการศึ กษาโรงเรี ยนเอกชน ในเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ พบว่า
1. สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการโดยรวมมี
การจัดการคุณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
1.1 ด้านบริ หารการศึ กษาโดยรวมมี สภาพการจัดการคุ ณภาพการศึ กษาอยู่ในระดับมาก โดย
โรงเรี ยนมีแผนภูมิการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริ หารงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีแผนปฏิบตั ิการประจาปี มี
กิจกรรมที่สอดคล้องกับทุกแผน มีคาสัง่ มอบหมายงานผูร้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน มีแผนพัฒนา แผนกลยุทธ์ และ
มีตวั บ่งชี้ความสาเร็ จที่ชดั เจน
1.2 ด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน โดยความมีสภาพการจัดการคุณภาพการศึ กษา
อยูใ่ นระดับมาก โดยโรงเรี ยนมีโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน มี ก ารจัด เนื้ อ หาสาระการเรี ย นรู ้ มี ค วามสอดคล้อ งกับ หลัก สู ต รแกนกลางและโครงสร้ า งหลัก สู ต ร
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้ าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
1.3 ด้านการจัดกิจการนักเรี ยน โดยรวมมีสภาพความเป็ นจริ ง การจัดการคุณภาพการศึกษาอยูใ่ น
ระดับมากที่ สุด โดยโรงเรี ยนมีการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมีความรับผิดชอบและมีระเบี ยบวินัย มีการจัดกิ จกรรม
นักเรี ยนให้มุ่งเน้นส่งเสริ มด้านทักษะคุณธรรมจริ ยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างหลากหลายสอดคล้อง
กับ ความสนใจและเหมาะสมกับวัย มี ก ารก าหนดกฎระเบี ยบแนวปฏิ บัติ ส าหรั บนัก เรี ย นอย่า งชัดเจนและมี
ผูร้ ับผิดชอบโดยตรง
2. การเปรี ยบเทียบขนาดโรงเรี ยน กับสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนเอกชน ในเขตพื้นที่
การศึ กษาสมุทรปราการเขต 1 จาแนกตามขนาดโรงเรี ยนพบความแตกต่างโดยโรงเรี ยนขนาดเล็กมีสภาพการ
จัดการคุณภาพโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับน้อยกว่าโรงเรี ยนขนาดกลางและโรงเรี ยนขนาดใหญ่
3. ปั ญหาและข้อเสนอแนะ ในการจัดการคุณภาพการศึกษา
3.1 ผลการศึกษาปั ญหา ในการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนของโรงเรี ยนเอกชน ในเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 นั้นพบปั ญหาในการจัดการคุณภาพการศึกษาไม่มากนักโดยด้านการบริ หาร
การศึ กษาพบปั ญหาในเรื่ องการกระจายอานาจการบริ หาร การประสานงานและการมอบหมายงานที่ไม่ชดั เจน
ส่ วนด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน พบปั ญหาเกี่ยวกับบริ เวณพื้นที่จากัดไม่สามารถเอื้ออานวยและ
ส่ งเสริ มการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรี ยน ส่ วนด้านการจัดกิ จการนักเรี ยนมีปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการแนะแนวที่ยงั ไม่ครบถ้วนทุกด้าน
3.2 ข้อเสนอแนะการจัดการคุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาพบว่าข้อเสนอแนะในแต่ละด้านคือ
ด้านบริ หารการศึ กษา พบว่า ส่ วนใหญ่มีขอ้ เสนอแนะให้มีการส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจในการ
จัดการคุณภาพการศึกษา รวมทั้งส่งเสริ มให้ร่วมกันวิเคราะห์กาหนดเป้ าหมายและวิธีพฒั นาคุณภาพการศึกษา ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนมีขอ้ เสนอแนะว่าครู ควรให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยให้
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สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของผูเ้ รี ยนเพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ ทั้งยังสามารถเรี ยนรู ้
จากากรลงมือปฏิบตั ิจะทาให้สามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเองและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ งได้
และด้านกิ จการนักเรี ยน มีขอ้ เสนอแนะว่า ควรจะบริ การแนะแนวนักเรี ยนครบทุกด้าน ทั้งด้านการศึกษาอาชีพ
และด้านอื่นๆ
สรุ ป ได้ว่า สภาพการจัด การคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโรงเรี ย นเอกชน โดยมี แ ผนภู มิ ก ารจัด องค์ก รและ
โครงสร้างการบริ หารงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีแผนปฏิบตั ิการประจาปี มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับทุกแผน มี
คาสั่งมอบหมายงานผูร้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน มีแผนพัฒนา แผนกลยุทธ์ และมีตวั บ่งชี้ ความสาเร็ จที่ชดั เจน มี
โครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษาสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดเนื้ อหาสาระ
การเรี ยนรู ้ มีความสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางและโครงสร้ า งหลักสู ตรสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ภารกิ จ
เป้ าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย มี
การจัดกิจกรรมนักเรี ยนให้มุ่งเน้นส่งเสริ มด้านทักษะคุณธรรมจริ ยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

7. ข้ อเสนอแนะ
ผลการศึ กษาพบว่า จากการศึ กษาเรื่ อง การศึ กษาสภาพการบริ หารการจัดการคุณภาพการศึ กษาของ
โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษา สังฆมณฑลอุดรธานี ภาพรวมสถานศึกษามีหลักสูตรที่สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น มีระดับ
ค่าความคิดเห็นที่นอ้ ยที่สุด อาจเนื่องมาจาก ไม่สะท้อนสภาพความต้องการที่แท้จริ งของสถานศึกษาและท้องถิ่น
บุคลากรที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนาหลักสู ตร เช่น ครู ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั ทาหลักสู ตร มี
ความรู ้ความสามารถไม่เพียงพอที่จะพัฒนาหลักสู ตร โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี จะต้องพัฒนา
หลักสู ตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น จัดเวลาเรี ยนที่สอดคล้องและครบถ้วน
ตามโครงสร้างหลักสู ตรรายวิชาของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในด้านการจัดการเรี ยนการสอนผู ้
ศึ กษาพบว่าสถานศึ กษาจัดระบบช่ วยเหลือผูเ้ รี ยนที่ มีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน มีค่าระดับ
ความคิดที่นอ้ ยที่สุด ซึ่งสถานศึกษาต้องพัฒนาระบบช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่ครอบคลุม ทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพโดย
การเข้าเยี่ยมบ้านนักเรี ยนให้ไ ด้ ร้ อ ยละ 100 ด้า นการวัดประเมิ นผล ผูศ้ ึ ก ษาพบว่า การวัดประเมิ นผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีความเหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยน ที่มีค่าระดับ
ความคิดเห็นที่นอ้ ย อาจเป็ นเพราะ ไม่เข้าใจในคุณลักษณะที่ตอ้ งวัด อันเป็ น ผลทาให้การวัดคลาดเคลื่อนไม่ตรง
กับวัตถุประสงค์ได้
สรุ ปได้ว่าการบริ หารการจัด การคุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุด รธานี
สามารถนาไปปรั บปรุ งพัฒนาในโรงเรี ยนอนุ บาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี ได้แก่ ด้านหลักสู ตร จะต้องพัฒนา
หลักสู ตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ด้านการเรี ยนการสอนต้องพัฒนาระบบ
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่ครอบคลุม ทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพโดยการเข้าเยีย่ มบ้านนักเรี ยนให้ได้ ร้อยละ 100 ด้านการ
วัดประเมินผลต้องมีเกณฑ์การประเมินที่ชดั เจนและเหมาะสม
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองที่มีต่อการจัดการคุณภาพการศึกษา
2. ควรมีการศึกษาสภาพการบริ หารการจัดการคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพชีวติ
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3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของการบริ หารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนที่มีต่อผูเ้ รี ยนและ
ชุมชน
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ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชชา. 2545. “โครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผ้นู าชุมชนและผู้นา
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน่ ”
กฎหมาย สช. พรบ. โรงเรี ยนเอกชน 2550 “ระเบียบข้ อบังคับ ... ประกาศสัดส่ วนการใช้ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐานเป็ นองค์ ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน”
สุปราณี วีชะรังสรรค์. 2553 . “การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สมุทรปราการ” วิทยานิพนธ์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายชานาญ เหล่ารักผล. 2553 . “การพัฒนายุทธศาสตร์ การจัดการความรู้ สาหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์ คาเบรียลแห่ งประเทศไทย” วิทยานิพนธ์คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
เรขา ศรี วชิ ยั . 2554. “รู ปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย ทีม่ ปี ระสิทธิผล ในจังหวัด
นนทบุรี” วิทยานิพนธ์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
นางสาวพรพิมล หรรษาภิรมย์โชค. 2554. “ การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาในเขตภูมภิ าคตะวันตก” วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยุกตนันท์ หวานฉ่ า. 2555. “การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอาเภอคลองหลวง สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1” วิทยานิพนธ์คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี
นางดารารัตน์ จันทร์กาย . 2557. “ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐานในประเทศไทย” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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นางสาวเพียงแข ภูผายาง .2554 . “การประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกจังหวัดขอนแก่ น”
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พระปลัดสนชัย ภูมิปาโล(หามนตรี ) . 2554. “ประสิ ทธิภาพการจัดการศึ กษาโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรมแผนก
ธรรมศึกษาในอาเภอพาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” วิทยานิพนธ์บณ
ั ฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.พิณสุ ดา สิ ริธรั งศรี .2556. “รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่ อง รู ปแบบการบริ หารจัดการสถานศึ กษาขั้น
พืน้ ฐาน”
ดร.แขก บุญมาทัน .2556. “การพัฒนาศักยภาพด้ านการวัดและประเมินผลเพือ่ ยกระดับการเรียนรู้ ของนักเรียนใน
การปฏิรูปการศึกษาของครู โรงเรียนเครือข่ ายฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ ” งานวิจยั คณะ
ครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
แผนอภิบาลคริ สตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลอุดรธานี
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา ๒๕๕๘โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี
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การศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้ หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในเครือมหาไถ่
สั งฆมณฑลอุดรธานี
A STUDY OF ADMINISTRATION STATES WITH
THE GOOD GOVERNANCE OF THE SCHOOL ADMINISTRATION
IN THE REDEEMER DIOCESES OF UDON THANI
จักรกริช กานุมาร
E-mail : Rockmansantalo@gmail.com
ดร.สาลินี มีเจริญ
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี มีกลุ่มเป้ าหมาย
236 คน ซึ่ งเป็ นครู ผูป้ ฏิบตั ิงานของโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยใช้วิธีการสุ่ มแบบง่า ย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี ต่อการบริ หารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน
ได้แก่ ด้านหลักนิ ติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักการมี
ส่วนร่ วม และด้านหลักความคุม้ ค่า
ผลการศึกษา พบว่า ครู ผูส้ อนที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มี
ระดับ การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ส่ ว นใหญ่มีร ะยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง น้อ ยกว่า 10 ปี สัง กัด อยูใ่ น
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ครู ผูส้ อนมีความเห็นในการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ท้ งั 6 ด้าน โดยให้ความสาคัญ คือ
ด้านหลักนิ ติธรรม ผูบ้ ริ หารกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน มีความพอใจระดับมาก มีค่า
x เท่ากับ 4.31 และค่า S.D เท่ากับ .586 ด้านหลักคุณธรรม ผูบ้ ริ หารทางานด้วยความเสี ยสละ และอุทิศตนเพื่อให้
งานบรรลุเป้ าหมายที่หน่วยงานกาหนดไว้ มีความพอใจระดับมาก มีค่า x เท่ากับ 4.21 และค่า S.D เท่ากับ .980
ด้านหลักความโปร่ งใส ผูบ้ ริ หารมีการกระจายข้อมูลข่าวสารขององค์การอย่างเปิ ดเผยให้แก่บุคลากรได้รับทราบ
อย่างทัว่ ถึง มีความพอใจระดับมาก มีค่า x เท่ากับ 4.23 และค่า S.D เท่ากับ .881 ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ผูบ้ ริ หาร
เปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรื อองค์กร/หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่ วมรับรู ้การปฏิบตั ิงาน มีความพอใจระดับ
มาก มีค่า x เท่ากับ 4.17 และค่า S.D เท่ากับ .993 ด้านหลักความรับผิดชอบ ผูบ้ ริ หารมีมาตรการในการจัดการกับ
ผูท้ ี่ไม่ยอมพัฒนา และเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน มีความพอใจระดับมาก มีค่า x เท่ากับ 4.02 และค่า S.D เท่ากับ
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.912 และด้านหลักความคุม้ ค่า ผูบ้ ริ หารสามารถจัดการกับผลตอบแทนที่ ได้รับเหมาะสมกับปริ มาณงานและ
คุณภาพของงานที่ได้จดั ทาขึ้น มีความพอใจระดับมาก มีค่า x เท่ากับ 4.19 และค่า S.D เท่ากับ .928
คาสาคัญ: การบริ หาร, หลักธรรมาภิบาล, โรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2540 ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อทุกภาคส่วนของ
สังคม โดยสาเหตุสาคัญส่ วนหนึ่ งเกิ ดจากการบริ หารจัดการในระดับชาติ และระดับองค์กรทั้งในภาครั ฐและ
เอกชนที่มีความบกพร่ อง และขาดประสิ ทธิ ภาพรวมถึงการกระทาผิดทุจริ ตและขาดจริ ยธรรม ส่ งผลให้ประเทศ
ไทยมีการบังคับใช้และปรับแก้กฎหมายต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดและเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการทุก
ภาคส่ วนภายในประเทศดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
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ว่าด้วยการสร้างระบบบริ หารกิ จการบ้านเมื องและสังคมที่ ดีพ.ศ. 2542 (ยกเลิกเมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม พ.ศ.2547)
พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่น ดิ น (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 พระราชกฤษฎี กา ว่า ด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะที่เป็ นหน่วยงานหลักในการส่ งเสริ มให้
การพัฒนา ระบบราชการดาเนิ นไปอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายที่ ชดั เจนไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา ระบบราชการไทย เพื่อมุ่งเน้นและส่ งเสริ มให้หน่ วยงานภาครั ฐต่างๆ ได้แก่ ส่ วน
ราชการ จังหวัด องค์การมหาชนและสถาบันอุดมศึกษา มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแลองค์การภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาลของ การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good Governance) และนาไปปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
สู่ มาตรฐานสากลเพื่อบรรลุเป้ าประสงค์ ประโยชน์สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
(คู่มือการจัดระดับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance Rating) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) กันยายน 2552)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารด้ ว ยความปรารถนาที่ จ ะเห็ น ประสิ ทธิ ภ าพการบริ หารจั ด การภายใน
กระทรวงศึกษาธิการสูงขึ้น จึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริ หารจัดการภายใน โดยจะต้องเป็ นโครงสร้าง
ที่ลดความซ้ าซ้อนของการทางานทั้งในแนวนอนหรื อแนวตั้ง เอื้อให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยูแ่ ละ
ที่จะได้รับมาในอนาคตให้เต็มศักยภาพ เป็ นโครงสร้างที่มีการกระจายอานาจ ลดขั้นตอนการบริ หาร ทาให้เวลา
ที่จะใช้ในการตัดสิ นใจแต่ละเรื่ องสั้นและรวดเร็ ว สร้างความเป็ นมืออาชีพให้บุคลากรในแต่ละระดับ ทาให้การ
บริ ห ารโปร่ งใส ควบคุ ม การใช้จ่า ยให้ส มเหตุ ส มผล และสอดคล้องกับราคาจริ ง และมี ก ารนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการบริ หารจัดการ และมุ่งหวังว่าเมื่อดาเนินการตามแนวทางข้างต้นแล้ว จะทาให้ประสิ ทธิภาพ
การบริ หารจัดการสู งขึ้น มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการบริ หารจัดการมากขึ้น สามารถนาไปจัดหาอุปกรณ์
ห้องปฏิบตั ิการ พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ให้เพียงพอ ครู จะได้จดั การเรี ยนการสอนด้วยการปฏิบตั ิทดลองตามแนวทาง
ของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ นักเรี ยนก็จะได้มีทกั ษะการปฏิบตั ิและการคิดค้นหาความรู ้
ด้ ว ยตนเอง เป็ นคนที่ มี ศั ก ยภาพ ( เอกสารคู่ มื อ ส่ งเสริ มการบริ หารสถานศึ กษาที่ เป็ นนิ ติ บุ ค คล
กระทรวงศึกษาธิการ)
ฝ่ ายการศึ กษาสังฆมณฑลอุดรธานี ในฐานะที่ดูแลจัดการระบบการศึกษาของโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่
ปรารถนาที่จะปรับปรุ งพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี จึงได้
สอบถามพฤติกรรมการบริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หารจากครู พบว่ามีผบู ้ ริ หารสถานศึกษาได้รับการร้องเรี ยน
กล่าวโทษ ในกรณี ต่างๆ โดยประเด็นมักเกี่ยวข้องกับการไม่บริ หารตามหลักธรรมาภิบาล ยกตัวอย่างเช่น ปั ญหา
ความไม่โปร่ งใสด้านการเงินของโรงเรี ยน การใช้เงินผิดประเภท การใช้อานาจโดยมิชอบ การพิจารณาความดี
ความชอบโดยไม่ยึดหลักคุณธรรม การบริ หารแบบเล่นพรรคเล่นพวก รวมถึงการหย่อนประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หาร ซึ่ งล้วนมีความสัมพันธ์กบั การที่ผบู ้ ริ หารไม่สามารถบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้งสิ้ น ซึ่ งผลที่จะ
ตามมาย่อมส่งผลกระทบโดยตรงกับประสิ ทธิภาพการบริ หารภายในสถานศึกษาตามภาระหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานของ
ตัวผูบ้ ริ หารเอง (แบบประเมินความพึงพอใจในระบบการบริ หารจัดการสถานศึกษาประจาปี 2557)
จากความเป็ นมาและปั ญหาดังกล่าว ประกอบกับผูว้ จิ ยั เป็ นบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยน
ในเครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี และผูว้ จิ ยั ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีความต้องการ
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ที่จะศึกษาเรื่ อง “การศึกษาสภาพการบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ สังฆ
มณฑลอุดรธานี ” เพื่อจะได้เป็ นข้อมูลสารสนเทศ อันจะนาไปสู่ การวางแผนพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในระดับ
ต่างๆ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาสภาพการบริ ห ารโดยใช้ห ลักธรรมาภิ บ าลของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาโรงเรี ยนในเครื อ
มหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี
(2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครู ผสู ้ อนที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารสถานศึกษา
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบกรอบแนวคิดให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั จาก
ระเบี ยบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบการบริ หารกิ จการบ้านเมืองและสังคมที่ ดี พ.ศ. 2542 ซึ่ ง
กาหนดหลักธรรมาภิบาลไว้ 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักความมีส่วนร่ วม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า (สานักนายกรัฐมนตรี 2542 : 94) ซึ่งได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
ตัวแปรต้ น
(Inpendent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

การบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่
สังฆมณฑลอุดรธานี จานวน 6 หลัก
- หลักนิติธรรม
- หลักคุณธรรม
- หลักความโปร่ งใส
- หลักความมีส่วนร่ วม
- หลักความรับผิดชอบ
- หลักความคุม้ ค่า

ความพึงพอใจของครู ผสู ้ อนที่มีต่อ
การบริ หารโรงเรี ยนของผูบ้ ริ หารโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
- ผูร้ ับใบอนุญาต
- ผูแ้ ทนผูร้ ับใบอนุญาต
- ผูจ้ ดั การ
- ผูอ้ านวยการ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) โดยวิธีเก็บข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลจากครู ผูส้ อนที่ปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี จานวน 236
คน โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายตามตารางของ R.V. Krejcle และ R.W. Morgan
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4.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ (1) ศึกษาสภาพการบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนใน
เครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี และ (2) ความพึงพอใจของครู ผูส้ อนที่ มีต่อการบริ หารโรงเรี ยนของผูบ้ ริ หาร
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ผลที่ได้คือครู ผสู ้ อนมีความพึงพอใจในการบริ หารของผูบ้ ริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
4.3 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั จานวน 9 เดือน (ตุลาคม 2558 – มิถนุ ายน 2559)
4.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจั ย เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยในครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้พฒ
ั นาขึ้ นเพื่อใช้เป็ นการ
ศึกษาวิจยั การศึกษาสภาพการบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ สังฆมณฑล
อุดรธานี จานวน 6 หลัก ได้แก่ หลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักความมีส่วนร่ วม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิ ด 5
ตัวเลือก และแบบสอบถามเกี่ ยวกับความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะในการบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี จานวน 6 หลัก คือ หลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่ งใส หลักความมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า โดยใช้คาถามเป็ นลักษณะ
ปลายเปิ ดและให้ผตู ้ อบคาถามมีอิสรเสรี ในการตอบ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียดของการ
เก็บข้อมูล ดังนี้ (1) ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื ออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศรี ปทุม ถึงผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม (2)
ผูว้ ิจยั นาหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม นาส่ งครู ผสู ้ อนที่ปฏิบตั ิงานภายในโรงเรี ยนในเครื อ
มหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม (3)
ประสานงานกับโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ตอบแบบสอบถาม และผูว้ จิ ยั ได้เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง (4) ได้รับแบบสอบถามคืนและจัดเตรี ยม
เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4.6 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู ้วิ จัย ได้ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ตามระเบี ย บวิ ธี ท างสถิ ติ ด้ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS วิเคราะห์ดว้ ยกระบวนการดังนี้ (1) ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่
1 สถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) (2) ข้อมูลประกอบด้วยค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่ งเป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้คือความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) (3) ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 ซึ่งเป็ นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผูร้ ิ หารโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ วิเคราะห์เนื้ อหา
สาระประเด็นสาคัญแล้วนาเสนอเป็ นแบบความเรี ยง

5. สรุ ปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 จากข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ งเป็ นครู ผูส้ อนที่ ปฏิ บตั ิงานภายในโรงเรี ยนใน
เครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และ
ขนาดสถานศึกษาที่ปฏิบตั ิงาน

363

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

เพศ พบว่า ครู ผูส้ อนที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 137 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
58.10 ที่เหลือเป็ นเพศชาย จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.90
อายุ พบว่า ครู ผสู ้ อนที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 92 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 39.00 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 และช่วงอายุนอ้ ยกว่า
31 ปี จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.30 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา พบว่า ครู ผสู ้ อนที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีระดับการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี
จานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.10 รองลงมาคือสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.80
และต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.10
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า ครู ผสู ้ อนที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่ง น้อยกว่า 10 ปี จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.40 รองลงมาคือระยะเวลาในการดารงตาแหน่งระหว่าง
10-20 ปี จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.40 และระยะเวลาในการดารงมากกว่า 20 ปี เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม
น้อยที่สุด จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.30
ขนาดสถานศึกษาทีป่ ฏิบัตงิ าน พบว่า ครู ผสู ้ อนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สังกัดอยูใ่ นสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.30 รองลงมาสังกัดอยูใ่ นสถานศึกษาใหญ่พิเศษ จานวน 104 คน คิด
เป็ นร้อยละ 44.00 และสังกัดอยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.70 เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม
น้อยที่สุด ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานโดยใช้ หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนในเครือมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยใช้ หลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้ าน
ด้ านหลักนิตธิ รรม พบว่า ครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่า มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน มีความพอใจระดับมาก คือ มีค่า x เท่ากับ 4.31
และค่า S.D เท่ากับ .586 รองลงมาคือ มีการออกคาสัง่ ในหน่วยงานที่ยดึ หลักความเสมอภาค มีค่า x เท่ากับ 4.06
และค่า S.D เท่ากับ 1.019 และมีการกาหนดภาระหน้าที่หรื อขั้นตอนการดาเนิ นงานของหน่วยงาน สามารถกระ
ทางานได้ มีค่า x เท่ากับ 4.03 และค่า S.D เท่ากับ .754
ด้ า นหลัก คุ ณ ธรรม พบว่า ครู ผูส้ อนมี ค วามคิ ด เห็ น โดยภาพรวม อยู่ใ นระดับ มาก ส่ ว นใหญ่ มี
ความเห็นว่าทางานด้วยความเสี ยสละ และอุทิศตนเพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายที่หน่วยงานกาหนดไว้ มีความพอใจ
ระดับมาก คือ มีค่า x เท่ากับ 4.21 และค่า S.D เท่ากับ .980 รองลงมาคือ ขยันหมัน่ เพียรในการปฏิบตั ิงานโดย
คานึ งถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีค่า x เท่ากับ 4.16 และค่า S.D เท่ากับ .961 และมี
คุณธรรมในการบริ หารจัดการ เช่น การมอบหมายงาน การให้โบนัส ฯลฯ มีค่า x เท่ากับ 4.14 และค่า S.D เท่ากับ
.879
ด้ านหลักความโปร่ งใส พบว่า ครู ผูส้ อนมีความคิดเห็ นโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ส่ วนใหญ่มี
ความเห็นว่ามีการกระจายข้อมูลข่าวสารขององค์การอย่างเปิ ดเผยให้แก่บุคลากรได้รับทราบอย่างทัว่ ถึง มีความ
พอใจระดับมาก คื อ มี ค่า x เท่ ากับ 4.23 และค่า S.D เท่ ากับ .881 รองลงมาคือ มี ระบบการตรวจสอบภายใน
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หน่ วยงานที่ มีมาตรฐาน มี ค่า x เท่ ากับ 4.14 และค่า S.D เท่ ากับ .979 และ มี ค่า x เท่ ากับ 4.06 และมี ระบบ
บริ หารการเงินและพัสดุที่รัดกุม มีค่า x เท่ากับ 4.13 และค่า S.D เท่ากับ .900
ด้ านหลักการมีส่วนร่ วม ครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนใหญ่เห็นว่า เปิ ด
โอกาสให้บุคคลภายนอกหรื อองค์กร/หน่ วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่ วมรับรู ้การปฏิบตั ิงาน มีความพอใจระดับ
มาก คือ มีค่า x เท่ากับ 4.17 และค่า S.D เท่ากับ .993 รองลงมาคือ ประสานสัมพันธ์ ทางานเป็ นที ม และสร้าง
เครื อข่ายการทางานในหน่ วยงาน มีค่า x เท่ากับ 4.08 และค่า S.D เท่ากับ .880 และรับฟั งความคิดเห็ นจากผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้อง และปรับปรุ งการทางานเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ มีค่า x เท่ากับ 3.84 และค่า S.D เท่ากับ 1.080
ด้ านหลักความรั บผิดชอบ ครู ผูส้ อนมีความคิดเห็ นโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ส่ วนใหญ่เห็ นว่า มี
มาตรการในการจัดการกับผูท้ ี่ไม่ยอมพัฒนา และเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน มีความพอใจระดับมาก คือ มีค่า x
เท่ ากับ 4.02 และค่า S.D เท่ ากับ .912 รองลงมาคื อ มี การติ ดตามประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงาน และมี การวางแผน
สารองในกรณี เกิ ดปั ญหาความขัดแย้ง มี ค่า x เท่ ากับ 3.75 และค่า S.D เท่ ากับ .948 และมี ระบบให้บุคลากร
ตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและหน้าที่ต่อสังคม รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบ มีค่า x เท่ากับ
3.66 และค่า S.D เท่ากับ .927
ด้ านหลักความคุ้มค่ า ครู ผูส้ อนมี ความคิดเห็ นโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก โดยส่ วนใหญ่เห็ นว่า
ผลตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับปริ มาณงานและคุณภาพของงานที่ได้จดั ทาขึ้น มีความพอใจระดับมาก คือ มีค่า
x เท่ากับ 4.19 และค่า S.D เท่ากับ .928 รองลงมาคือ มีการใช้เทคโนโลยีเครื่ องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ทนั สมัยเพื่อ
ลดต้นทุ นในการบริ หารจัดการ มี ค่า x เท่ ากับ 3.89 และค่า S.D เท่ ากับ 1.009 และมี การวางแผนการกาหนด
อัตรากาลังภายในหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน มีค่า x เท่ากับ 3.83 และค่า S.D เท่ากับ 1.123
สรุ ปผลการศึกษาสภาพการบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ สังฆ
มณฑลอุดรธานี ตามความคิ ดเห็ นของครู ครู มีความพึงพอใจต่อการนาหลักธรรมาภิ บาลมาใช้ในการบริ หาร
สถานศึ กษาโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยพบว่า การบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิ บาลของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตามความคิดเห็นของครู มีการบริ หารโรงเรี ยนตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมของความพึง
พอใจ อยูใ่ นระดับมาก มีค่า x เท่ากับ 3.90 และค่า S.D เท่ากับ .422 เมื่อพิจารณาหลักธรรมาภิบาลในแต่ละด้าน
พบว่าด้านหลักคุณธรรมมีระดับความพึงพอใจในการบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ น
อันดับที่ 1 มีค่า x เท่ากับ 3.96 และค่า S.D เท่ากับ .633 และด้านที่ มีระดับความพึงพอใจในการบริ หารโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นอันดับสุดท้ายคือ ด้านหลักความรับผิดชอบ มีค่า x เท่ากับ 3.68 และ
ค่า S.D เท่ากับ .716
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานโดยใช้ หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนในเครือมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี
จากการวิเคราะห์เนื้อหาสาระและประเด็นสาคัญจากข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตามความคิดของครู พบว่า ด้านหลักนิ ติธรรม ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนควรให้ความใส่ ใจในการปรับปรุ งกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา เพื่อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกัน ด้านหลักคุณธรรม ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรยึดถือสัจจะ จริ งใจต่อ
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ผูร้ ่ วมงาน และมีคุณธรรมประจาใจในการสัง่ การพิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยนอย่างสุจริ ตใจ ไม่มีอคติ
ต่อเรื่ องราวต่างๆ ด้านหลักความโปร่ งใส ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรมีการชี้ แจงงบประมาณการจัดโครงการหรื อ
กิจกรรมประเภทต่างๆในที่ประชุม โดยจะต้องให้เป็ นไปตามสภาพความเป็ นจริ ง โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
ทั้งจากภายในและภายนอก ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรมีการจัดการประชุมเพื่อทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการมีส่วนร่ วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรครู ในสถานศึกษาให้มากขึ้น เพื่อให้
ทุกฝ่ ายมีบทบาทร่ วมกันในการตัดสิ นใจในการบริ หารโรงเรี ยนได้ชดั เจน ด้านหลักความรับผิดชอบ ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนควรกาหนดหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรจากความถนัดของแต่ละบุคคลและต้องรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรก่อนที่จะสรุ ปและตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ และด้านหลักความคุม้ ค่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้
นักเรี ยน และบุคลากรครู รู้จกั จัดสรรทรัพยากรในสถานศึ กษามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และใช้ทรัพยากรทุก
อย่างในโรงเรี ยนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6. อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่ อง การบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนใน
เครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน อภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ด้ านหลักนิติธรรม พบว่า ครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นต่อการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
ส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่า มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานที่ ชดั เจน มีความพอใจระดับมาก
แสดงให้เห็ นว่าผูบ้ ริ หารมีการวางแผนการปฏิ บตั ิงาน เพื่อให้บุคลากรปฏิ บตั ิงานได้ตรงกับความสามารถ และ
ทางานตามที่ ได้รับมอบหมายได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระสกล ฐานธมโม
(2554.) ได้ศึกษางานวิจยั เกี่ ยวกับเรื่ องการบริ หารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใน
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ครู ผสู ้ อนต้องการให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษากาหนดหน้าที่ การงานด้านต่างๆ ให้ตรงกับ
หน้าที่ที่ทาอยู่ และให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามากขึ้น
ด้ านหลักคุณธรรม พบว่า ครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นต่อการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
ส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าทางานด้วยความเสี ยสละ และอุทิศตนเพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายที่หน่วยงานกาหนดไว้ มี
ความพอใจระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ หารตั้งใจปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ ยอมเสี ยสละและอุทิศตนในด้านต่างๆ
เพื่อให้องค์กรได้พฒ
ั นาก้า วไปอย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระสุ ธิศักดิ์ สุ ภกิจฺ โ จ
(2554.) ได้ศึกษางานวิจัยเกี่ ยวกับเรื่ อง การบริ หารการศึ กษาตามหลักธรรมาภิ บาล โรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึกษา โรงเรี ยนเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผูบ้ ริ หารเป็ นกัลยาณมิตรที่ดี ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้บุคลากร
และนักเรี ยนมีหลักธรรมประจาใจ และผูบ้ ริ หารเสี ยสละและอุทิศตนเพื่อโรงเรี ยนให้ได้รับการพัฒนา
ด้ านหลักความโปร่ งใส พบว่า ครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นต่อการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อส่ วนใหญ่มีความเห็นว่ามีการกระจายข้อมูลข่าวสารขององค์การอย่างเปิ ดเผยให้แก่บุคลากรได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึ ง มี ความพอใจระดับมาก แสดงให้เห็ นว่าผูบ้ ริ หารมีการจัดการประชุมประจาเดื อน มี การจัดการประชุม
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หัวหน้าแผนงานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วชิ าต่างๆ เมื่อได้รับข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาองค์กร
เพื่อให้ขอ้ มูลที่ ได้รับกระจายประถึงทุกๆ คนที่ ปฏิบตั ิงานร่ วมกันในองค์กรที่จะได้นาข้อมูลต่างๆ ไปใช้ในการ
บริ หารจัดการทั้งด้านการจัดการเรี ยนการสอน และการพัฒนาองค์กรให้กา้ วหน้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนในข้อ
ที่ มี ร ะดับ ความพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุด คื อ มี ร ะบบการตรวจสอบการท างานในหน่ ว ยงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พระสกล ฐานธมฺโม (2554.) ได้ศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องการบริ หารสถานศึ กษา
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ครู ผสู ้ อนมีความต้องการให้ผบู ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษามี ก ารจัดซื้ อ จัด จ้า งและการจัดงบประมาณต่า งๆให้เป็ นไปเป็ นไปตามแผนที่ ก าหนด และมี การ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ด้ านหลักการมีส่วนร่ วม พบว่า ครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นต่อการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อส่วนใหญ่เห็นว่า เปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรื อองค์กร/หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่ วมรับรู ้การปฏิบตั ิงาน
มี ค วามพอใจระดับ มาก แสดงให้เ ห็ น ว่า ผูบ้ ริ ห ารมี ก ารเปิ ดโอกาสให้ บุ ค คลภายนอกไม่ ว่า จะเป็ นคณะครู
ผูป้ กครอง องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ ได้สามารถเข้ามาตรวจสอบและเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิงานในองค์กรที่ ตน
ปกครองได้อย่างเสรี และผูบ้ ริ หารนาคาแนะนา ข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะครู ผูป้ กครอง และองค์กรภายนอกมา
ปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงานของตนเองในการบริ หารงานได้อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้องค์กร
ก้าวไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พระสุ ธิศักดิ์ สุ ภกิจฺโจ (2554.) ได้ศึกษางานวิจยั เกี่ ยวกับ
เรื่ อง การบริ หารการศึ กษาตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรี ยนเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการพัฒนาโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารส่งเสริ มและสนับสนุนการ
ปกครองแบบประชาธิ ปไตย ผูบ้ ริ หารสร้างความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยน วัดและชุมชน และผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาส
ให้สมาคมผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการพัฒนาโรงเรี ยน
ด้ านหลักความรับผิดชอบ พบว่า ครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นต่อการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อส่ วนใหญ่เห็นว่า มีมาตรการในการจัดการกับผูท้ ี่ไม่ยอมพัฒนา และเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน มีความพอใจ
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ หารต้องการให้องค์กรมีการพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และต้องการเห็น
บุ ค ลากรในองค์กรปฏิ บัติ งานตามหน้าที่ ของตนตามแผนปฏิ บัติ งานประจาปี ของสถานศึ กษาและงานอื่ นๆ
นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและสามารถทางานให้บรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์
ของงานที่วางไว้ เพื่อให้องค์กรได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลมากที่สุดจากการร่ วมการ
ปฏิ บตั ิงานของคนในองค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พระสุ ธิศักดิ์ สุ ภกิจฺโจ (2554.) ได้ศึกษางานวิจัย
เกี่ ยวกับเรื่ อง การบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา โรงเรี ยนเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผูบ้ ริ หารสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานตามแผนปฏิ บตั ิงานประจาปี การศึ กษาอย่างจริ งจัง
ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นไปตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่างยุติธรรมและผูบ้ ริ หารติดตามการทางานของครู และทา
หน้าทีอย่างสม่าเสมอ
ด้ านหลักความคุ้มค่ า พบว่า ครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นต่อการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
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โดยส่ วนใหญ่เห็ นว่า ผลตอบแทนที่ ได้รับเหมาะสมกับปริ มาณงานและคุณภาพของงานที่ ได้จดั ทาขึ้น มีความ
พอใจระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ หารมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ให้เหมาะสม
และสามารถตรวจสอบได้ มีการตรวจสอบและปรับปรุ งสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
อย่างมีคุณภาพ มีการจัดกิจกรรมที่เน้นการจัดเป็ นหมู่คณะเพื่อเป็ นการประหยัดงบประมาณส่ วนต่างที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พระสุ ธิศักดิ์ สุ ภกิจฺโจ (2554.) ได้ศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับเรื่ อง การบริ หารการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรี ยนเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผูบ้ ริ หาร
ดู แลทรั พย์สมบัติของโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี ผูบ้ ริ หารใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ของโรงเรี ยนอย่างคุ ม้ ค่า และผูบ้ ริ หารใช้
งบประมาณอย่างคุม้ ค่าต่อภาระงานที่มอบหมาย

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจยั
7.1.1 การบริ หารสถานศึ กษา ผูบ้ ริ หารควรเน้นให้ชุมชนที่ อยู่ใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
บริ หารจัดการสถานศึกษาให้มากขึ้น
7.1.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรกระจายการทางานในองค์กรให้เท่าเที ยม และเน้นให้ครู ทุกคนมี
ความรั บ ผิ ด ชอบในงานของตนที่ ไ ด้รั บ ผิ ด ชอบทั้ง จากแผนการปฏิ บัติ ง านประจ าปี และงานอื่ น ๆ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายเพิ่มเติม
7.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วเนื่องในอนาคต
7.2.1 ควรเปรี ยบเทียบการบริ หารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อ
มหาไถ่กบั โรงเรี ยนในเครื ออื่นๆ เพื่อหาข้อมูลการบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลว่ามีความเหมือนหรื อแตกต่าง
กันอย่างไร
7.2.2 ควรศึ กษาผลกระทบจากการน าหลักธรรมาภิ บาลมาใช้ในการบริ หารสถานศึ กษาของ
โรงเรี ยนเอกชนว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิผลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี 2) เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน และตาแหน่งในสถานศึกษา เก็บ
รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างคื อ รองผูอ้ านวยการ และ หัวหน้างาน โรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นนทบุรี 34 โรงเรี ยน จานวน 121 คน เครื่ องมือที่ ใช้ คือ แบบสอบถามภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี มีค่าความตรงของเนื้ อหาเท่ากับ 0.67และหาค่าความเที่ ยง
เท่ากับ 0.897 สถิติที่ใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test
ผลการวิจยั พบว่า 1) ภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นนทบุรีภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ คุ ณลักษณะผูน้ าที่ เป็ นแบบอย่างการเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชาชี พ การสนับสนุ น
ส่ งเสริ มการพัฒนาผูต้ าม คุณลักษณะทางวิชาชีพ และการมีอานาจและแรงขับในตน 2) ผลการเปรี ยบเทียบภาวะ
ผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี จาแนกตามเพศ พบว่า เพศ
หญิงมีภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลสู งกว่าชาย เฉพาะด้านการมีวิสัยทัศน์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
เปรี ยบเที ยบตามอายุ ระดับการศึ กษาและตาแหน่ งในสถานศึ กษาไม่แตกต่างกัน ยกเว้นประสบการณ์ ทางาน
ต่างกัน มีภาวะผูน้ าที่ มีประสิ ทธิ ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูน้ าที่ มีประสบการณ์
ทางานสูงมีภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิผลสูงกว่ามีประสบการณ์นอ้ ย
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิผลผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
การบริ การและการจัดการศึ กษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมาตรา41กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นมีสิทธิ จดั การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ งหรื อทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสม และความ
ต้องการภายในท้องถิ่ น มาตรา 42 ให้กระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิ นความพร้ อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและมีหน้าที่ในการประสานและส่ งเสริ มองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ให้สามารถจัดการศึ กษาที่สอดคล้องกับนโยบายและได้ มาตรฐานการศึ กษาในปั จจุบนั พบว่ามีองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นจานวน 7,853 แห่ ง ประกอบด้วย องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.)75 แห่ ง องค์การบริ หารส่ วน
ตาบล (อบต.) 6,157 แห่ ง เทศบาล 1,619 แห่ ง กรุ งเทพมหานคร 1 แห่ ง และเมื อง พัทยา 1 แห่ ง โดยมี องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 333 แห่ง หรื อประมาณร้อยละ 3.7 ที่จดั การศึกษาในระบบ (ที่มีโรงเรี ยนในสังกัด)ส่วนใหญ่
เปิ ดสอนในระดับ การศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน โดยมี ส ถานศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานรวมทั้งสิ้ น 1481 แห่ ง (แผนพัฒ นาการ
การศึกษาท้องถิ่นระยะ3ปี ,2552)
จากการประเมินที่ผ่านมา แม้จะพบว่า การดาเนิ นงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2545 ในด้านการดาเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น
มีความก้าวหน้าไปมาก โดยมีจานวนโรงเรี ยนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นมาก แต่ก็ยงั มีส่วนน้อย
มากเมื่อเทียบกับจานวนท้องถิ่นทั้งหมด และยังพบปั ญหาอุปสรรคในการบริ หารจัดการศึกษาหลายประการเช่น
ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรู ้ความเข้าใจด้านการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ไม่เพียงพอ ครู
และบุคลากรด้านการศึกษาขาดขวัญกาลังใจ และยังมีปัญหาด้านกฎระเบียบที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา
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และการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น(สถิติขอ้ มูลการศึกษาท้องถิ่นโรงเรี ยน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,2549)
โรงเรี ยน จะมีประสิ ทธิผลหรื อไม่อย่างไรขึ้นอยูก่ บั ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร และภาวะผูน้ า ด้านต่างๆ การ
บริ หารโรงเรี ยนจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ข้ ึนอยูก่ บั การบริ หารงาน การใช้อานาจ การบริ หาร
จัดการบุคคล การใช้ภาวะผูน้ าให้ถูกต้อง การที่ ผูบ้ ริ หารจะทาให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายที่ วางไว้ ย่อมขึ้นอยูก่ บั
นโยบายการบริ หารงานจากฝ่ ายบริ หาร ที่จะกาหนดเป้ าหมาย ขององค์กร บริ หารบุคคล และการควบคุมติดตาม
ผล เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ ซึ่ งชัดเจนว่าภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลในการทางานนั้นต้องขึ้นอยู่กบั
ภาวะผูน้ า เพราะผูน้ ายังมีหน้าที่ส่งเสริ มให้ระบบมีความสามัคคี ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน ดังนั้นภาวะผูน้ า
ของผูบ้ ริ หารจึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการพัฒนาองค์กร (Winter,2003) การวิจยั ในครั้งนี้ จึงดาเนินการศึกษาภาวะผูน้ าที่
มีประสิ ทธิ ผลของผูบ้ ริ หาร ในโรงเรี ยนโรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อนาข้อมูลไปใช้ใน
การพัฒนาผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยน ตามคุณลักษณะของผูบ้ ริ หารให้มีประสิ ทธิผลเพิ่มมากขึ้น

2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิผลของผูบ้ ริ หาร โรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิผลของผูบ้ ริ หาร โรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
นนทบุรีที่ มีเพศ อายุ ประสบการณ์ทางาน ต่างกัน

3. สมมติฐานการวิจัย
1. ผูบ้ ริ หารหญิง มีภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิผลสูงกว่าผูบ้ ริ หารชาย
2. ผูบ้ ริ หารที่มีอายุแตกต่างกัน มีมีภาวะผูน้ าที่มีประสิทธิผลแตกต่างกัน
3. ผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน มีภาวะผูน้ าที่มีประสิทธิผลแตกต่างกัน

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.
2.
3.

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประสบการณ์ทางาน
5. ตาแหน่งปั จจุบนั

4.
5.
6.
7.

ภาวะผู้นาทีม่ ปี ระสิทธิผล
การมีวสิ ยั ทัศน์
คุณลักษณะผูน้ าที่เป็ นแบบอย่าง
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
คุณลักษณะทางวิชาชีพ
การมีอานาจและแรงขับในตน
การสนับสนุนส่งเสริ มการพัฒนาผูต้ าม
การเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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5. ประชากร
รองผูอ้ านวยการ และหัวหน้างาน ในโรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนนทบุรี 121 คน
จาก 34 โรงเรี ยน

6. วิธีดาเนินการวิจัย
6.1 การวิจัยครั้งนีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าที่
มีประสิ ทธิผลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนนทบุรี
6.2 ตั ว แปรต้ น ตั ว แปรได้แ ก่ 1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผู ้บ ริ ห าร ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ทางาน และตาแหน่งปั จจุบนั 2. ภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิผล 7 ด้าน
6.3 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั จานวน 4เดือน (มีนาคม2559– กรกฎาคม 2559)
6.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ ในการ
ทางานและตาแหน่ ง
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม ภาวะผูน้ าที่ มีประสิ ทธิ ผล โรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นนทบุรี 7 ด้าน เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ(Rating Scale) วิธีการวัดตามแบบลิเคิร์ทสเกล
(Likert scale,1970) ตั้งแต่ (“มากที่สุด” ถึง “น้อยที่สุด”)มีค่าความตรงของเนื้อหา 0.67และหาค่าความเที่ยงเท่ากับ
0.897
6.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอนโดย
มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผูว้ ิจัย ขอหนังสื อ จากวิทยาลัย บัณฑิ ตศึ กษาด้านการจัดการ มหาลัย ศรี ปทุ ม ถึ ง ผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยน สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนนทบุรี 34 โรงเรี ยน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
2) ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ประสานโดยตรงกับโรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดนนทบุรี 34 โรงเรี ยนเพื่อให้ส่งคืนภายใน 2 สัปดาห์
3) นาข้อมูลที่เก็บ รวบรวมมาลงรหัสและบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์
4) นาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ
6.6 การวิเ คราะห์ ข้อมู ล ตอนที่ 1 การวิเ คราะห์ ขอ้ มู ล เกี่ ย วกับ สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ ระดับการศึ กษา ตาแหน่ งงาน โดยหาค่าความถี่ ( Frequency) ค่าร้ อยละ
(Percentage) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิผล โรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี
7องค์ป ระกอบโดยใช้ห าค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน(Standard deviation) ตามรายข้อ แต่ ล ะด้า น
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบสมมุติฐาน เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิผล โดยใช้ t-testindependentและ F-test
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7. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้
ผลการวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง แสดงข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ ทางานและตาแหน่ง โดยรู ปแบบของร้อยละ
1.1 การศึ ก ษาภาวะผูน้ าที่ มี ประสิ ท ธิ ผลของโรงเรี ย นสัง กัด องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัดนนทบุ รี
จานวน 121 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศชายถึงร้อยละ 53.7 และเป็ นเพศหญิงเพียง ร้อยละ 46.3
1.2 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ33.1 รองลงมามีอายุ41-50 ปี ร้อยละ 25.6 มี
อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี ร้อยละ 24.8 และ มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 16.5
1.3 มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาโท ร้อยละ 52.1 รองลงมามีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อย
ละ 43.0 การศึกษาระดับปริ ญญาเอกร้อยละ 3.3 และมีการศึกษาระดับอื่นๆ ร้อยละ 1.7
1.4 มี ประสบการณ์ ในการทางาน ระหว่าง 21-30 ปี มากถึ งร้ อยละ 35.5 รองลงมามี ประสบการณ์
ท างานระหว่า ง 11-20 ปี ร้ อ ยละ 29.8 มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างาน น้อ ยกว่า 10 ปี มี ร้ อ ยละ 28.1 และมี
ประสบการณ์ทางานมากกว่า 30 ปี ร้อยละ 6.6
1.5 ผู ้ต อบแบบสอบถามด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้า งาน ร้ อ ยละ 87.6 รองลงมาด ารงต าแหน่ ง รอง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ร้อยละ 9.1 และตาแหน่งอื่นๆ ร้อยละ 3.3
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิผลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัด
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภาพรวมและรายด้าน (N=121)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลผล
การมีวสิ ยั ทัศน์
3.9618
.60053
ระดับมาก
คุณลักษณะผูน้ าที่เป็ นแบบอย่าง
3.8871
.64090
ระดับมาก
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3.9025
.67187
ระดับมาก
คุณลักษณะทางวิชาชีพ
3.7955
.76513
ระดับมาก
การมีอานาจและแรงขับในตน
3.7583
.69367
ระดับมาก
การสนับสนุนส่งเสริ มพัฒนาผูต้ าม
3.8140
.71482
ระดับมาก
การเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพ
3.8574
.73160
ระดับมาก
รวม
3.8694
.43951
จากตาราง พบว่า ภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านการมีวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9618 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ ากับ.60053 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุ ณภาพ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.9025 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.67187คุณลักษณะผูน้ าที่เป็ นแบบอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8871 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ.64090การเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชาชี พมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8574 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.73160 การ
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สนับสนุนส่งเสริ มการพัฒนาผูต้ าม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8140 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.71482คุณลักษณะทาง
วิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7955 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.76513การมีอานาจและแรงขับในตน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.7583 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.69367
ตอนที่ 2 ผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล พื้ น ฐานของตัว แปรที่ ใ ช้ท ดสอบประกอบด้ว ย ตัว แปรตาม การมี
วิสัย ทัศ น์ คุ ณ ลัก ษณะผูน้ าที่ เ ป็ นแบบอย่า งการใช้น วัต กรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพ
คุณลักษณะทางวิชาชีพการมีอานาจและแรงขับในตนการสนับสนุนส่ งเสริ มการพัฒนาผูต้ ามการเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพแสดงในตารางที่ 2 และภาพที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิผลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัด
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนนทบุรี จาแนกตามประสบการณ์ทางาน
SS
df
MS
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
5.246
3
1.749
5.380 .002
วิสยั ทัศน์
ภาพในกลุ่ม
38.030
117
.325
รวม
43.276
120
ระหว่างกลุ่ม
5.753
3
1.918
5.154 .002
คุณลักษณะผูน้ าที่เป็ นแบบอย่าง ภาพในกลุ่ม
43.536
117
.372
รวม
49.290
120
ระหว่างกลุ่ม
6.884
3
2.295
5.678 .001
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภาพในกลุ่ม
47.285
117
.404
รวม
54.169
120
ระหว่างกลุ่ม
7.623
3
2.541
4.747 .004
คุณลักษณะทางวิชาชีพ
ภาพในกลุ่ม
62.627
117
.535
รวม
70.250
120
ระหว่างกลุ่ม
8.317
3
2.772
6.563 .000
การมีอานาจและแรงขับในตน
ภาพในกลุ่ม
49.425
117
.422
รวม
57.742
120
ระหว่างกลุ่ม
8.343
3
2.781
6.143 .001
การสนับสนุนส่งเสริ มพัฒนาผูต้ าม ภาพในกลุ่ม
52.973
117
.453
รวม
61.316
120
ระหว่างกลุ่ม
4.779
3
1.593
3.135 .028
ผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ภาพในกลุ่ม
59.449
117
.508
รวม
64.228
120
ระหว่างกลุ่ม
3.842
3
1.281
7.750 .000
รวม
ภาพในกลุ่ม
19.338
117
.165
รวม
23.180
120
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จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าที่ มีประสิ ทธิ ผลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี จาแนกตามประสบการณ์ทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05ทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์ คุณลักษณะผูน้ าที่เป็ นแบบอย่าง การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน คุณลักษณะทางวิชาชีพที่เป็ นแบบอย่าง การมีอานาจแรงขับในตน การสนับสนุน
ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาผูต้ ามการเป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญในวิช าชี พ ดัง นั้น จึ ง ท าการวิเ คราะห์ PostHocเพื่ อ พิ จ ารณาว่า
ประสบการณ์ทางานระดับใดที่แตกต่างกัน

8. อภิปรายผล
จากผลการวิจัย ภาวะผูน้ าที่ มีประสิ ทธิ ผลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นนทบุ รี ท้ ัง 7 ด้า น ดัง นี้ การมี วิสัย ทัศ น์ คุ ณ ลัก ษณะผูน้ าที่ เป็ นแบบอย่า ง การใช้น วัต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ คุณลักษณะทางวิชาชีพ การมีอานาจและแรงขับในตนการสนับสนุนส่ งเสริ มการ
พัฒนาผูต้ าม การเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพพบว่า มีความสอดคล้องดังนี้
การมีวิสัยทัศน์เป็ นองค์ประกอบที่อธิ บายถึงการมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริ หารงานของผูน้ า มี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของWinter (2003) คือการเป็ นผูน้ าที่มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกลทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวในการบริ หารงานขององค์การอย่างสร้างสรรค์สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้ผตู ้ ามรับรู ้และสามารถปฏิบตั ิได้
จริ ง และเป็ นผูใ้ ห้ทิศทางชี้ แ นะแนวทางวิสัย ทัศน์ เป้ าหมายองค์ก าร รวมทั้ง การมี ก ลยุทธ์ จูง ใจผูต้ ามในการ
ปฏิ บตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ อีกทั้งควรเป็ นนักคิด นักวางแผนงาน มีทกั ษะในการบริ หารงาน มี
ความสามารถในการเจรจา การบริ หารความขัดแย้ง และนาองค์การให้กา้ วหน้าและสอดคล้องกับวอร์ด ที่พบว่า ผู ้
มี วิสัยทัศน์เป็ นองค์ประกอบของผูน้ าที่ มีความสามารถกระตุน้ ผูอ้ ื่นให้เกิ ดความมุ่งมัน่ เดิ นทางไปสู่ เป้ าหมาย
องค์การในทิศทางเดียวกัน
ด้านคุณลักษณะผูน้ าที่เป็ นแบบอย่าง เป็ นองค์ประกอบที่ อธิ บายถึงคุณลักษณะของผูน้ าและคุณธรรม
จริ ยธรรมในการทางานที่ดีซ่ ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของคูชและโพสเนอร์ กล่าวคือ คุณลักษณะผูน้ าที่ดี การ
เป็ นแบบอย่างที่ดีของผูน้ า มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน มีการควบคุมอารมณ์ที่ดี ความซื่อสัตย์โปร่ งใส
ในการปฏิบตั ิงาน เป็ นคุณลักษณะหนึ่งที่ทาให้ผนู ้ ามีความน่าเชื่อถือไว้วางใจรวมทั้งเป็ นผูท้ ี่มนุษยสัมพันธ์ที่ดี การ
มีทกั ษะการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นสิ่ งสาคัญในการเป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผล ทาให้สามารถนาบุคลากรและ
องค์การให้บรรลุเป้ าหมายได้ คุณลักษณะด้านนี้จะมีความสาคัญ
การใช้นวัตกรรมคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ เป็ นองค์ประกอบที่อธิ บาย
ถึงผูน้ าที่ มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการทางานคุณภาพและงานวิจยั เพื่อพัฒนาการทางาน และมี
ความรู ้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถค้นคิดหรื อนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานสอดคล้องกับแนวคิดของ Winter (2003) คือผูน้ าที่มีการพัฒนางานอยูเ่ สมอ การนาความรู ้
ใหม่ ๆ มาพัฒนางานเป็ นผูท้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนางานวิจยั ปรับปรุ งมาตรฐานการทางานจะนาองค์การให้
บรรลุเป้ าหมาย นอกจากนี้ ยงั มีทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิ บตั ิงาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ทางด้าน
ธุ รกิ จใช้ในการปฏิ บัติงานได้ สอดคล้องกับ เนตร์ พณ
ั ณา ยาวิราชที่ กล่าวว่า ผูน้ าควรมี ความรู ้ ทางธุ รกิ จ และ
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เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และสนับสนุ นให้บุคลากรในหน่ วยงานใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
องค์ประกอบที่ 4 ด้านคุณลักษณะทางวิชาชี พที่ เป็ นแบบอย่าง เป็ นองค์ประกอบที่ อธิ บายถึงลักษณะ
ความเป็ นวิชาชีพ ซึ่ งมี ทรอท ด้วยในคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กบั ลักษณะงานซึ่ งงานวิชาชีพจาเป็ นที่
ต้องมีบุคลิกทางกายภาพที่ดี มีความสง่าในวิชาชีพและบุคลิกที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน คือการแสดงออกถึง
การแต่งกายที่สุภาพและมีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
การมี อานาจและแรงขับในตน เป็ นองค์ประกอบที่ อธิ บายถึ งความมุ่งมัน่ ตั้งใจและมี แรงขับในการ
ทางาน กล้าตัดสิ นใจ กล้าเผชิญสถานการณ์การทางานที่ ยากลาบากได้ สอดคล้องกับองค์ประกอบภาวะผูน้ าที่ มี
ประสิ ทธิ ผลของแทพเพน ด้านการมีอานาจและแรงขับในตนที่จะทางาน มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ พยายามทางานให้
บรรลุผลสาเร็ จ และทรอท ด้านความมุ่งมัน่ ตั้งใจจริ ง ที่จะเอาชนะอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานและสอดคล้องกับ
โกลแมน คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในงานเป็ นแรงขับในตนเองที่ช่วยให้ตนเองมุ่งมัน่ และเอาชนะอุปสรรคในการ
ทางานได้ การมีอานาจและแรงขับในตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของการทางานที่ทาให้เกิดผลสาเร็ จและความสุขในการ
ทางานได้
การสนับสนุ นส่ งเสริ มการพัฒนาผูต้ าม เป็ นองค์ประกอบที่ อธิ บายถึงการส่ งเสริ มสนับสนุ นและการ
พัฒนาผูต้ าม เป็ นสิ่ งสาคัญที่ผนู ้ าควรมี เพราะการพัฒนาบุคลากรเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพัฒนางานและนาองค์การ
ไปสู่ ผลสาเร็ จ ซึ่ งมี ความสอดคล้องกับองค์ประกอบภาวะผูน้ าที่ มีประสิ ทธิ ผลของ Winter (2003) ในด้านการ
สนับสนุนผูต้ ามและพัฒนาส่งเสริ ม ผูต้ ามให้มีความสามารถในการพัฒนางานรวมทั้งพัฒนาทีมงาน และทรอท คือ
สนับสนุ นความก้าวหน้าของผูต้ าม การส่ งเสริ มบุคลากรให้มีการเรี ยนรู ้ทกั ษะใหม่ ๆ ในการทางาน และพัฒนา
ตนเอง และโกลแมน คือ การส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม ในการส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพของบุคคล การสนับสนุน
ในการทางานเป็ นทีม และการส่ งบุคลากรไปอบรมวิชาการหรื อศึกษาต่อในที่เกี่ยวข้องการทางาน เพื่อนาความรู ้
ความสามารถมาพัฒนางาน เพราะการอบรมเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพัฒนาของบุคลากรที่ เพิ่มพูนความรู ้ ความ
ชานาญ ส่งเสริ มความก้าวหน้าทาให้บุคคลพึงพอใจในงาน และงานมีประสิ ทธิผล
การเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็ นองค์ประกอบที่อธิ บายถึงผูน้ าที่มีความรู ้ทกั ษะ ความสามารถในการ
ปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลWinter (2003) ในด้านความรู ้ ทักษะ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน และแทพเพน คือมีความรู ้ในมาตรฐานการทางาน มีความรู ้พ้นื ฐานในการวินิจฉัย
การวางแผน การประเมิน และความชานาญมากขึ้นในการปฏิบตั ิงานซึ่ง พวงรัตน์
บุญญานุรักษ์ พบว่าการมี
ความรู ้ ทักษะและความสามารถทางเทคนิ คเป็ นที่ ตอ้ งการเพื่อการทางานขององค์การ ผูน้ าต้องแสดงออกถึง
สมรรถนะในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญให้เห็นชัดเจนและนาความรู ้ทกั ษะความสามารถมาพัฒนางานและวิชาชีพตนเอง

9. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ ประโยชน์ จากผลการศึกษาภาวะผูน้ าที่ มีประสิ ทธิ ผลของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1.ในการวิจยั ครั้งนี้พบว่า ผูบ้ ริ หาร โรงเรี ยนอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ได้แก่ การมีวสิ ยั ทัศน์ คุณลักษณะ
ผูน้ าที่เป็ นแบบอย่าง การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ คุณลักษณะทางวิชาชีพ การมี
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อานาจและแรงขับในตน การสนับสนุนส่งเสริ มการพัฒนาผูต้ าม การเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพโดยเฉพาะด้าน
วิสยั ทัศน์สูงสุด ดังนั้น ควรพิจารณาพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะผูน้ าที่มีประสิ ทธิผล เพื่อส่งเสริ ม
ให้เกิดการบริ หารงานสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูพ้ บว่า ผูบ้ ริ หารที่ มีประสบการณ์การทางานมากกว่ามีภาวะผูน้ าที่ มีประสิ ทธิ ผล
มากกว่า ผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า ดังนั้น ในการพิจารณาคัดเลือกผูบ้ ริ หาร สถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ควรพิจารณาจากการมีประสบการณ์ในการทางานเป็ นองค์ประกอบหนึ่ง
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรดาเนินการวิจยั เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก ผูบ้ ริ หารจากสถานศึกษา ครู ชุมชน ใน
หลากหลายพื้นที่ เพื่อส่ งเสริ มภาวะผูน้ าที่ มีประสิ ทธิ ผล รวมทั้งศึ กษาปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั ภาวะผูน้ าที่ มี
ประสิ ทธิผลเพื่อค้นหาแนวทางในการส่งเสริ มพัฒนาผูบ้ ริ หารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู โรงเรี ยนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 1โดยอาศัย แนวคิ ด และทฤษฏี แ รงจู ง ใจ E.R.G. (ExistenceRelatedness -Growth-theory) ของแอลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer, 1972) 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการในการดารง
อยู่ ด้านสัมพันธภาพและด้านความเจริ ญก้าวหน้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือข้าราชการครู โรงเรี ยน
ขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สังกัดส านักงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาขอนแก่ น เขต1 จานวน 370 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึ กษาเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
ข้าราชการครู โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
ขอนแก่น เขต1 มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า ด้า นความต้อ งการสัม พัน ธภาพมีค ่า เฉลี ่ย สู ง สุ ด เท่า กับ 3.90 รองลงมา คือ ด้า นความต้อ งการ
ความเจริ ญก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ส่ วนด้านความต้องการในการดารงอยู่ มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดเท่ากับ 3.72
คาสาคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
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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

บทนา
การที่ จะให้ขา้ ราชการครู สามารถปฏิ บัติงานได้อย่างดี และมี ประสิ ทธิ ภาพนั้นสิ่ งที่ สาคัญ ที่ สุดก็คือ
ผู ้บ ริ ห ารทุ ก ฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้อ งจะต้อ งท าให้ ค รู เกิ ด ก าลัง ใจ เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านของข้า ราชการครู เหล่ า นี้ ที่ มี
ประสิ ทธิภาพ ผูบ้ ริ หารจะต้องให้ความสาคัญกับแรงจูงใจ โดยเฉพาะแรงจูงใจภายในที่เกิดขึ้นในความรู ้สึกนึกคิด
ของผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ถาวรไม่วา่ จะเป็ นความสนใจความต้องการหรื อเจตคติลว้ นแต่ก่อให้เกิดแรง
บันดาลใจในการทางานทุกฝ่ าย เพราะนอกจากจะช่วยให้บรรลุเป้ าหมายส่วนตัวของทุกคนแล้วยังจะช่วยให้บรรลุ
เป้ าหมายของหน่ วยงาน(ภารดี อนันต์นาวี, 2551) ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับสมาชิ กในองค์กร จึ ง
เป็ นทักษะสาคัญประการหนึ่ งที่ผบู ้ ริ หารทุกระดับต้องเป็ นเครื่ องดูดความรู ้สึกและจิตใจของบุคคลในองค์การให้
เป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกับองค์กร ผูบ้ ริ หารจะต้องรู ้จกั วิธีการสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูท้ ี่ มีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษา มูลเหตุจูงใจในการทางานของทฤษฎีแรงจูงใจ จะทาให้ผบู ้ ริ หารได้เข้าใจความต้องการ
ของผูร้ ่ วมงาน สามารถที่จะนามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและความสาเร็ จของงาน
ดัง นั้น จึ งมี ค วามจ าเป็ นอย่างยิ่งที่ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาจะต้อ งสร้ างแรงจู งใจและขวัญ ก าลังใจ ในการ
ปฏิบตั ิงานให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อเพื่อนร่ วมงานในองค์การของตนเพื่อรักษาบุคลากรที่ มีความสามารถใน
การปฏิ บัติงานได้เป็ นเวลา ตลอดจนต้องประพฤติปฏิ บัติตนให้เป็ นตัวอย่างที่ ดีแก่ผูใ้ ต้บังคับบัญชา และเพื่อน
ร่ วมงาน แรงจู งใจในการปฏิ บัติ งานของบุ ค ลากรในองค์ก ารที่ มี ผลต่ อ ความส าเร็ จของงานท าให้ บุ ค คลากร
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ปฏิ บตั ิงานในหน่ วยงานด้วยงามเต็มใจ ทุ่มเท่กาลังกาย ความคิด อุทิศเวลาให้กบั องค์การ และนาพาองค์การให้
พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 1 เป็ นองค์ ก รที่ จั ด ตั้ งตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ การ ทาหน้าที่ ส่งเสริ ม สนับสนุน กากับติดตามการบริ หารจัดการศึ กษาโรงเรี ยนประถมศึกษา
และโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ จัง หวัด ขอนแก่ น ให้ ส ามารถจัด การศึ ก ษาในระดับ
ประถมศึ กษาและมัธยมศึ กษาตอนต้น เพื่ อบริ การประชาชนในจังหวัดเป็ นไปด้วยดี มี ป ระสิ ท ธิ ภาพตรงตาม
เป้ าหมาย มุง้ เน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศและตรงตามความต้องการของประชาชนของจังหวัด
โรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาขอนแก่น เขต 1 มี ท้ ังหมด 42
โรงเรี ยน ส่ วนใหญ่จะอยู่ไกลจากตัวเมือง ทาให้ ประสบปั ญหาในเรื่ องของความไม่เพียงพอของข้าราชการครู
เนื่ องจากมีการย้ายของข้าราชการครู อยูเ่ สมอ ทาให้เกิดการขาดแคลนข้าราชการครู ครู ที่อยูใ่ นโรงเรี ยนต้องสอน
คละชั้น และมี ภ าระงานต่างๆมากมายที่ ต ้องรั บ ผิ ดชอบนอกเหนื อจากงานสอน เป็ นสาเหตุ ท าให้เกิ ดการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนและการจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ไม่มีความต่อเนื่อง นักเรี ยนได้รับความรู ้ไม่เต็ม
เท่าที่ควร ทาให้ครู ผสู ้ อนรู ้สึกท้อแท้ ขาดความตั้งใจในการทางานและการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรี ยน
การสอนหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและปฏิเสธที่ จะทาการริ เริ่ มใดๆ ดังนั้นผูบ้ ริ หารจะต้องสร้างแรงจูใจในการ
ทางานให้กบั บุคลากร ซึ่ งหากครู ในโรงเรี ยนมีแรงจูงใจแล้วก็จะมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจที่ จะทุ่มเททางานอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อให้โรงเรี ยนประสบผลสาเร็ จบรรลุเป้ าหมาย จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจ
ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ งานของข้าราชการครู โรงเรี ยนขยายโอกาส สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

แนวคิดและทฤษฏี
แนวคิดเกีย่ วกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
รัชนก มูลเกตุ(2552) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่าหมายถึง การที่ ปัจจัยต่างๆในการปฏิ บตั ิงาน
ค่าจ้าง รายได้ การบังคับบัญชา การได้รับการยกย่องยอมรับนับถือความเหมาะสมในปริ มาณงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงาน และปั จจัยอื่นๆได้ตอบสนองความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิงาน และเกิดความพึง
พอใจในการปฏิ บัติงาน และเมื่ อเกิ ดความพึงพอใจของผูป้ ฏิ บัติงานแล้ว ก็จะปฏิ บัติงานอย่างเต็มที่ แต่ในทาง
ตรงกันข้ามหากปั จจัยต่างๆไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการดังกล่าว จนทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดทัศนคติในทาง
ลบ ก็จะทาให้เกิดความไม่พึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงานขึ้น
เสนาะ ติเยาว์ (2553) กล่าวว่าแรงจูงใจคือแรงผลักดัน แรงกระตุน้ ที่ เกิ ดจากความต้องการที่ จะได้รับ
การตอบสนองต่อสิ่ งกระตุน้ ที่องค์การจัดให้ ซึ่ งก่อให้เกิดพฤติกรรมในการทางานซึ่ งสิ่ งสนองเหล่านี้จะประกอบ
ไปด้วยปั จจัยแห่งความต้องการพื้นฐาน ได้แก่ความสาเร็ จในการทางานความเจริ ญเติบโตในการทางาน
ทฤษฎี การจู งใจของแอลเดอร์ เฟอร์ Alderfer’s existence relatedness growth theor (Alderfer, 1972)
แอลเดอร์ เฟอร์ ได้เสนอทฤษฎี ERG โดยอาศัยพื้นฐานมาจากทฤษฎี ของมาสโลว์แต่ได้มีการสร้างรู ปแบบที่ มี
จุดเด่นที่ ต่างไปจากทฤษฎี ของมาสโลว์จากการวิจัยของ แอลเดอร์ เฟอร์ เห็ นว่าความต้องการของมนุ ษย์จาการ
ศึกษาวิจยั เชิงประจักษ์ แอลเดอร์เฟอร์ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็ น 3 ประเภทซึ่งจะใช้สะดวกและตรง
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กับความเป็ นจริ งมากกว่าความต้องการของมนุ ษย์ท้ งั 3 ประเภทจะประกอบด้วย E หรื อความต้องการในการ
ด ารงอยู่ (Existence) R หรื อ ความต้อ งการสั ม พัน ธ์ (Relatedness) และ G หรื อ ความต้อ งการเจริ ญ ก้า วหน้ า
(Growth)
1. ความต้องการในการดารงอยู่
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการครู

2. ด้านความต้องการสัมพันธภาพ

3. ด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่ อศึ กษาแรงจู งใจในการปฏิ บัติงานของข้าราชการครู โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู โรงเรี ยนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

วิธีดาเนินการศึกษา
การศึ กษาเรื่ อ งแรงจู งใจในการปฏิ บัติ งานของข้าราชครู โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู ในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาขอนแก่ น เขต 1 ปี การศึ กษา 2558 จานวน 370 คน จากประชากร
ทั้ง หมด 701 คน โดยการค านวณตามสู ต รของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ก าหนดขอบเขตความ
คลาดเคลื่อน 0.05
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับวิจยั ได้แก่
1.แบบสอบถามที่ใช้รวบรวมข้อมูลจากข้าราชการครู โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จานวน 370 ฉบับแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถาม ชนิ ด
สารวจรายการ (Check List) จานวน 3 ข้อ ได้แก่ 1) เพศ 2) ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน 3) ขนาดโรงเรี ยน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชครู โรงเรี ยนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความ
ต้องการในการดารงอยู่ 2) ด้านความต้องการสัมพันธภาพ 3) ด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า
การสร้างเครื่ องมือและหาคุณภาพเครื่ องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ นั ตอนดาเนินงานดังนี้
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1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีแรงจูงใจ E.R.G. (Existence-Relatedness-Growth Theory)
(Alderfer, 1972)และงานวิจัยที่ เกี่ ยวกับ แรงจู งใจในการปฏิ บัติงานจากเอกสาร ตาราและงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ
2. สร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั และสร้างเครื่ องมือตามกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานทั้ง 3 ด้าน โดยขอคาแนะนาเบื้องต้นจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
3. นาเครื่ องมือที่สร้างเสร็ จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความชัดเจนของคาถามและสิ่ งที่ควร
ปรับปรุ งแก้ไข จานวน 35 ข้อ
4. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ โดยผูว้ ิจยั นาร่ าง แบบสอบถาม ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ
คุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)
5. น าแบบสอบถามมาพิ จารณาปรั บปรุ งแก้ไขตามคาแนะน าจากอาจารย์ที่ป รึ กษาให้ถูก ต้องและ
เหมาะสม
6. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการปรับปรุ งแก้ไขและมีความสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลใช้ สถิ ติเชิ งพรรณา (Descriptive Statistics) เพื่อพรรณาคุ ณลักษณะทั่วไปของ
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของข้าราชครู โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการในการดารงอยู่ 2) ด้านความต้องการสัมพันธภาพ
3) ด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้าโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติพ้นื ฐานดังนี้ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุ ปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวและข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพส่ วนตัวและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือครู ผสู ้ อน
ในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาขอนแก่น เขต 1ตัวอย่าง
จานวน 370 คน การวิเคราะห์พิจารณาตาม ตามเพศ ประสบการณ์ทางาน และขนาดของโรงเรี ยน วิเคราะห์โดย
ใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ดังรายระเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ค่าจานวนความถี่ ค่าร้อยละ แสดงสถานภาพส่วนตัวและข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพ
จานวน
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
92
24.86
หญิง
278
75.13
รวม
370
100.00
ประสบการณ์ ทางาน
น้อยกว่า 5 ปี
103
27.84
5 – 10 ปี
210
56.76
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มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
รวม
ขนาดของโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่พิเศษ
รวม
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57
370

15.40
100.00

57
227
86
370

15.41
61.35
23.24
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามโดยรวม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 278 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 75.13เพศชาย จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.86 มีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี จานวน 103คน
คิดเป็ นร้อยละ 27.84 อยูร่ ะหว่าง 5-10ปี จานวน210 คนคิดเป็ นร้อยละ 56.76 มากกว่า 10ปี ขึ้นไป จานวน 57 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.40และอยูโ่ รงเรี ยนขนาดเล็กจานวน 57 คนคิดเป็ นร้อยละ 15.41 โรงเรี ยนขนาดกลางจานวน 227
คน คิดเป็ นร้อยละ 61.35โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ จานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.24
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู โรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยรวมและรายด้าน
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู โรงเรี ยนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยรวมในแต่ละด้าน
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของข้ าราชการครู โรงเรียนขยายโอกาส
ระดับ
n = 370
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
SD
X
ขอนแก่ น เขต 1
1. ความต้องการในการดารงอยู่
3.72 0.61
มาก
2. ด้านความต้องการสัมพันธภาพ
3.90 0.58
มาก
3. ด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า
3.79 0.69
มาก
รวม
3.80 0.63
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80
ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความต้องการสัมพัน ธภาพมี
ค่า เฉลี่ย สู ง สุ ด เท่า กับ 3.90 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่า กับ 0.58 รองลงมา คือ ด้านความต้อ งการความ
เจริ ญก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.69 ส่ วนด้านความต้องการในการดารงอยู่
มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดเท่ากับ 3.72 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61
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ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู โรงเรี ยนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 “ความต้องการในการดารง
อยู”่ เรี ยงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่าสุด
ความต้ องการในการดารงอยู่
ระดับ
n = 370
S.D.
X
1. ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสิ ทธิ
4.65 0.42
มากที่สุด
2. มีความรู ้สึกว่ามีความมัน่ คงในการประกอบวิชาชีพครู
4.56 0.42
มากที่สุด
3. ได้รับหลักประกันด้านความมัน่ คงคุม้ ครองชีวติ และ
ทรัพย์สินให้ปลอดภัยต่อการดารงชีวติ
3.88 0.63
มาก
4. ได้รับการอนุญาตให้ลาหยุดงานเมื่อจาเป็ นและเจ็บป่ วย
3.85 0.68
มาก
5. ด้รับความยุติธรรมในการพิจารณาตัดสิ นเรื่ องต่างๆจากผูบ้ งั คับบัญชา
3.82 0.65
มาก
6. ได้รับการเปิ ดโอกาสจากผูบ้ งั คับบัญชาแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี
3.78 0.74
มาก
7. ได้รับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยมีหลักเกณฑ์ที่ แน่นอน
3.66 0.53
มาก
8. มีส่วนร่ วมรับรู ้นโยบายในการบริ หารงานของโรงเรี ยน
3.65 0.63
มาก
9. ได้รับเงินเดือนเพียงพอต่อการดารงชีพในปัจจุบนั
3.63 0.84
มาก
10. ได้รับคาชมเชยในการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชา
3.57 0.59
มาก
11.ได้รับมอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบตามความรู ้ความสามารถ
3.41 0.38
ปานกลาง
12. ได้รับการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนอย่างยุติธรรม
3.39 0.65
ปานกลาง
13. มีอิสระในการปฏิบตั ิงาน
3.36 0.36
ปานกลาง
14. ได้รับความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์/เครื่ องมือให้
อย่างเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
3.33 1.20
ปานกลาง
15. ได้รับความสะดวกสบายด้านที่พกั อาศัย
3.27 0.42
ปานกลาง
รวม
3.72 0.61
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ความต้องการในการดาเนิ นชีวิต โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.72 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่า กับ 0.61 และเมื่ อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า มี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสิ ทธิ, มีความรู ้สึกว่ามีความมัน่ คงในการ
ประกอบวิชาชีพครู , อยูใ่ นระดับมากที่สุด และได้รับความสะดวกสบายด้านที่พกั อาศัย ,ได้รับมอบหมายงานและ
หน้าที่รับผิดชอบตามความรู ้ความสามารถ, มีอิสระในการปฏิ บตั ิงาน, ได้รับความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์/
เครื่ องมือให้อย่างเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน, ได้รับการพิจารณาความดี ความชอบในการเลื่อนขั้นเงิ นเดื อนอย่าง
ยุติธรรม อยูใ่ นระดับปานกลาง สาหรับข้ออื่นๆที่เหลือมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก
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ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู โรงเรี ยนขยาย
โอกาสทางการศึ ก ษาสังกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 1 “ด้านความต้อ งการ
สัมพันธภาพ”เรี ยงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่าสุด
ด้ านความต้ องการสัมพันธภาพ
ระดับ
n = 370
SD
X
1. ได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรี ยน
4.53 0.35
มากที่สุด
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน
3.92 0.57
มาก
3. มีความรู ้สึกสบายใจในการปฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงาน
3.92 0.63
มาก
4. มีความรู ้สึกเป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรี ยน
3.91 0.59
มาก
5. ได้รับความร่ วมมือจากผูร้ ่ วมงานในการปฏิบตั ิงานให้สาเร็จ
3.89 0.62
มาก
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชา
3.85 0.60
มาก
7. ได้รับการยอมรับในความรู ้ความสามารถจากเพื่อนร่ วมงาน
3.83 0.66
มาก
8. ได้มีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน
3.78 0.60
มาก
9. ได้รับการยอมรับในความรู ้ความสามารถจากผูบ้ งั คับบัญชา
3.73 0.67
มาก
10. ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นกันเองจากผูบ้ งั คับบัญชา
3.68 0.51
มาก
รวม
3.90 0.58
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาขอนแก่นเขต 1 ด้านความต้องการสัมพันธภาพ โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.90 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่า กับ 0.58 และเมื่ อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า มี
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน ได้แก่ ได้มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่างๆของโรงเรี ยน อยู่ในระดับ มากที่ สุดค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.53 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่า กับ 0.35 สาหรับข้ออื่นๆที่ เหลือมี แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานอยู่ใน
ระดับมาก
ตารางที่ 5 คะแนนเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู โรงเรี ยนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 “ด้านความต้องการความ
เจริ ญก้าวหน้า”เรี ยงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่าสุด
ด้ านความต้ องการความเจริญก้ าวหน้ า
ระดับ
n = 370
SD
X
1. ได้รับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความรู ้ทางวิชาการ
3.96 0.66
มาก
2.ได้เป็ นตัวแทนของโรงเรี ยนในการเข้าร่ วมประชุม
สัมมนากับโรงเรี ยนหรื อหน่วยงานอื่น
3.92 0. 72
มาก
3.ได้รับการส่งเสริ มให้ศึกษาต่อเพื่อเพิม่ พูนความรู ้และประสบการณ์ 3.92 0. 62
มาก
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4. มีอิสระในการพิจารณาแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่
5. ได้รับการพิจารณาเลื่อนตาแหน่งหรื อระดับให้สูงขึ้นตาม
ผลงานและความสามารถ
6. ได้รับการส่งเสริ มจากโรงเรี ยนหรื อหน่วยงานราชการ
อื่นๆในโอกาสต่างๆ
7. ได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ ริ หารให้ปฏิบตั ิงานที่สาคัญ
8. ได้รับการยกย่องจากผูบ้ งั คับบัญชาเมื่อมีผลการปฏิบตั ิงานดีเด่น
9. ได้ปฏิบตั ิงานที่ตรงกับความรู ้ความสามารถ
10.ได้ปฏิบตั ิงานด้านการเรี ยนการสอนที่มีปริ มาณงานที่ เหมาะสม
รวม
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3.89

0.63

มาก

3.89

0.63

มาก

3.88
3.77
3.71
3.66
3.35
3.79

0.70
0.64
0.67
0.77
0.81
0.69

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ด้านความต้องการ ความเจริ ญก้าวหน้า โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.69 และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า มี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ได้ปฏิ บตั ิงานด้านการเรี ยนการสอนที่มีปริ มาณงานที่ เหมาะสม อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.81 สาหรับข้ออื่นๆที่เหลือมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก

อภิปรายผล
จากการศึ กษาแรงจู งใจในการปฏิ บัติงานของข้าราชการโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 1 พบประเด็ น ส าคัญ ที่ ส ามารถน ามาอภิ ป รายผล
ดังต่อไปนี้
1. แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาขอนแก่นเขต 1 มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก
และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความต้องการสัมพันธภาพมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด เท่ากับ 3.90 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.58 รองลงมา คือ ด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.69 ส่ วนความต้องการในการดารงอยู่ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ดเท่ากับ 3.72 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.61 ทั้งนี้ เพราะว่าอาชี พการรับราชการครู ในปั จจุบนั นี้ มีความมัน่ คงสู ง โดยจะเห็นได้จากการปรับฐาน
เงินเดือน การทาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอมีวิทยฐานะ ทาให้ครู เพิ่มความรู ้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการ
สอน มีการพัฒนารู ปแบบการสอนในรู ปแบบต่างๆ จึงส่งผลให้ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก
ดังที่ สมพร สุ ทศั นีย ์ ( 2542) กล่าวว่า การจูงใจเป็ นการกระตุน้ ให้บุคคลมีความกระตือรื อร้นหรื อแรงจูงใจในการ
แสดงพฤติกรรมต่างๆ ทั้งที่พฤติกรรมทางสังคมและพฤติกรรมการทางาน
1.1 แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ความต้องการในการดารงอยู่ อยูใ่ นระดับมาก และเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย
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จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสิ ทธิ มีความรู ้สึกว่ามีความมัน่ คงใน
การประกอบวิชาชีพครู และได้รับหลักประกันด้านความมัน่ คงคุม้ ครองชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัยต่อการ
ดารงชีวิต ทั้งนี้ เพราะว่าการรับราชการครู มีสวัสดิการครบครันสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ มีความมัน่ คงใน
อาชีพ ซึ่งไม่วา่ เศรษฐกิจจะเป็ นอย่างไร หน่วยงานราชการไม่เคยมีการไล่ออก งานราชการมีเงินเดือนให้ทุกๆเดือน
ให้ใช้หลังเกษียณซึ่งถือว่าได้รับหลักประกันด้านความมัน่ คงคุม้ ครองชีวติ
1.2 แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาขอนแก่น เขต 1 ด้านความต้องการสัมพันธภาพ อยู่ในระดับมาก และเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน,มีความรู ้สึกสบายใจในการ
ปฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงาน และ มีความรู ้สึกเป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรี ยน ทั้งนี้เพราะว่าสัมพันธภาพองครู นาไปสู่
การไว้ว างใจ เกิ ด ความรั ก ความสามัค คี ในองค์ก ร จึ ง ท าให้ แ รงจู ง ใจในการปฏิ บัติ งาน ด้านความต้อ งการ
สัมพัน ธภาพ อยู่ในระดับ มาก ดังที่ กมลวรรณ มหาชัย (2555) กล่าวว่าการมี สัม พัน ธภาพที่ ดี น้ ัน จะช่ ว ยให้
ความสัมพันธ์ของเรามัน่ คงถาวรและยัง่ ยืนคนทุกคนต่างก็มีความต้องการต่างๆที่คล้ายๆกัน นัน่ ก็คือความต้องการ
ที่จะให้มีคนเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจ ต้องการความรักจากคนรอบข้างและคนอื่นที่ผ่านเช้ามาในชีวิต และบุคคล
เหล่านี้มกั จะเป็ นครู ที่ดีสาหรับเรา เมื่อคนในองค์กรมีสมั พันธภาพที่ดีต่อกัน ความสามัคคีก็เกิดขึ้นการทางานก็จะ
ประสบความสาเร็ จ
1.3 แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 1 ด้านความต้อ งการความเจริ ญ ก้าวหน้า อยู่ในระดับ มาก และ
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ได้รับการฝึ กอบรมและศึ กษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความรู ้ทางวิชาการ,ได้เป็ นตัวแทนของโรงเรี ยนในการเข้าร่ วมประชุม สัมมนากับโรงเรี ยนหรื อหน่อยงานอื่น และ
ได้รับการส่งเสริ มให้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ ทั้งนี้เพราะว่าการได้รับการฝึ กอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู ้ทางวิชาการ เป็ นการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอและได้รับการส่ งเสริ มให้ศึกษาต่อเพื่อ
เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ การได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู ้เป็ นการไม่ปิดกั้นความคิด
และความเจริ ญ ก้าวหน้า เพราะทรั พ ยากรบุ คคลนับ เป็ นทรั พ ยากรที่ มี คุณ ค่ามากที่ สุ ดของโรงเรี ยน เนื่ องจาก
บุคลากรจะเป็ นผูผ้ ลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ สาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. ความต้อ งการในการด ารงอยู่ คื อ ควรได้รับ ความสะดวกสบายด้านที่ พ กั อาศัยซึ่ งจะเห็ น ได้ว่า
บ้านพักครู แต่ละที่มีสภาพทรุ ดโทรมไม่สามารถพักอาศัยอยูไ่ ด้ ครู จึงต้องเช่าบ้านอยู่ หรื อไม่ก็ตอ้ งยอมเดิ นทางไป
กลับด้วยระยะทางที่ไกล ควรได้รับความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์/เครื่ องมือให้อย่างเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
เพื่อประโยชน์ของนักเรี ยนที่ จะได้เรี ยนรู ้อย่างเต็มที่ ครู ก็จะได้ทางานด้วยทรัพยากรที่ เพียงพอโดยไม่ตอ้ งกังวล
และมีอิสระในการปฏิบตั ิงาน
2. ด้านความต้องการสัมพันธภาพ คือ ควรเสริ มสร้างให้ครู มีความรู ้สึกสบายใจในการปฏิ บตั ิงานกับ
เพื่อนร่ วมงาน ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นกันเองจากผูบ้ งั คับบัญชา และมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชา
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3. ด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า คือ ควรได้ปฏิบตั ิงานด้านการเรี ยนการสอนที่มีปริ มาณงานที่
เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน ได้ปฏิบตั ิงานที่ ตรงกับความรู ้ความสามารถ และได้รับการยกย่องจากผูบ้ งั คับบัญชา
เมื่อมีผลการปฏิบตั ิงานดีเด่น
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรนาปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของครู มาเป็ นขอบข่ายในการศึกษาแรงจูงใจในการ
ทางานของครู
2. ควรน าปั จจัยอื่ น ๆที่ เกี่ ยวข้องเช่ น ปั จจัยด้านลักษณะของโรงเรี ยน จานวนบุ คลากรในโรงเรี ยน
งบประมาณในการดาเนิ นกิ จกรรมต่าง มาทาการวิจยั เชิ งคุณภาพ เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานที่ ดี
ของครู
3. ควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารงานงบประมาณโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาใน
เครื อสังฆมณฑลอุดรธานี 2) เพื่อเปรี ยบเที ยบการบริ หารงานงบประมาณโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆ
มณฑลอุดรธานี จาแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์การทางาน ประชากรของการศึกษา คือ ประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หาร บุคลากรครู ของโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี จานวน 12 โรงเรี ยน จานวน 248 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 การวิเคราะห์
ทางสถิติและนาเสนอด้วยค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้
t-test (Independent Samples) และความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA)
ผลการศึกษา พบว่า การบริ หารงานงบประมาณ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดทาหลักฐานการเงินและ
การบัญชี ด้านการรับเงิน ด้านการจ่ายเงิน ด้านการเก็บรักษาเงิน ด้านการควบคุมและการตรวจสอบ และ ด้านการ
ประเมินผลการใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ปั จจัยรวมรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุดได้แก่ ด้านการ
ประเมินผลการใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ส่ วนค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ด้านการควบคุมและการตรวจสอบ โดยส่ วน
ใหญ่ มี ความคิ ดเห็ นว่า การจัดทาหลักฐานการเงิ นและการบัญชี ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุด คื อ เอกสารการเบิ ก
จ่ ายเงิ นมีความถูกต้องง่ายต่อการเบิ กจ่าย และข้อที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด คื อ การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณได้
ถูกต้องและทันตามระยะเวลากาหนด ส่ วน การควบคุมและการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด มีความคิดเห็นว่า การ
รายงานการใช้ใบเสร็ จเมื่อสิ้ นปี งบประมาณ และข้อที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือทุกสิ้ นเดื อนมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินผลการเปรี ยบเทียบ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 219 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 92.40 เพศชาย จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.60 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 26 – 35 ปี มากที่สุดจานวน 159 คน
คิดเป็ นร้อยละ 67.10 รองลงมามีอายุเฉลี่ยระหว่าง 36 ปี ขึ้นไป จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.80ส่วนอายุเฉลี่ยที่
น้อยที่สุดอยูร่ ะหว่าง 25 ปี จานวน 24 คนคิดเป็ นร้อยละ 10.10 ด้านประสบการณ์การทางาน มีประสบการณ์การ
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ทางานสู งสุ ดตั้งแต่ 6 - 10 ปี ขึ้ นไป จานวน 123 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.90 รองลงมามี ประสบการณ์ การทางาน
ระหว่าง 11 ปี ขึ้นไป จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00 ลาดับสุ ดท้ายมีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า5 ปี
จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.10 ด้านการศึกษา มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 219 คน
คิดเป็ นร้อยละ 92.40 รองลงมาเป็ นระดับปริ ญญาโท จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.60 ด้านตาแหน่งหน้าที่การ
งาน ส่ วนใหญ่เป็ นบุคลากรครู จานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.70 รองลงมาเป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 41 คน คิด
เป็ นร้อยละ 17.30
คาสาคัญ : ปั ญหาการบริ หารงานงบประมาณโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี

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 610 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

บทนา
การศึ กษาในยุคปั จจุ บนั เป็ นยุคของการสื่ อสารอันทันสมัย ยุคของการปฏิ รูปการเรี ยนรู ้ ยุคของการ
ปรั บปรุ ง เพื่อให้เกิ ดผลกับผูเ้ รี ยนมากที่ สุด อันจะนาไปสู่ การพัฒนาของประเทศชาติ ต่อไป การศึ กษาในยุค
ปั จจุบนั จึงมีการกระจายอานาจการจัดการ การตัดสิ นใจในการดาเนินการต่างๆเพื่อให้ทนั ท่วงทีกบั เหตุการณ์ต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้น ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553 หมวด 5 มาตรา 39 กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิ การกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาทั้ง
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารบุคคลและการบริ หารทัว่ ไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2552-2559) ในบทที่ 5 ว่าให้มีการวางแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาอย่าง
เป็ นระบบตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรี ยนรู ้ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารจัดการ โดยกาหนดประเด็นสาคัญของระบบการศึกษา สี่ ประเด็นหลัก ซึ่ งหนึ่ งในสี่ ประเด็นดังกล่าวคือ
พัฒนาคุ ณภาพการบริ หารจัดการใหม่ ที่ มุ่งเน้นการกระจายอานาจสู่ สถานศึ กษา พัฒนาระบบบริ หารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยวางมาตรการหลัก ดังนี้ 1) ปรับปรุ งการบริ หารจัดการการเงินและ
งบประมาณ โดยเน้นอุปสงค์หรื อผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 2) จัดสรรงบประมาณโดยคานึ งถึงความต้องการและความ
จาเป็ นที่แตกต่างแต่ละพื้นที่ กลุ่ม โดยแยกงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพ และส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
จัดการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
จากที่ กล่าวข้างต้น สภาพปั จจุบนั การดาเนิ นงานการเงิ นการบัญชี โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆ
มณฑลอุดรธานี มีสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู ้ความชานาญ ไม่มีประสบการณ์ดา้ นนี้ โดยตรง มีการใช้จ่าย
และอนุมตั ิเงินเกินอานาจ การกาหนดตัวชี้วดั ของแผนงานหรื อโครงการไม่ชดั เจน การตรวจสอบไม่ได้ดาเนิ นการ
อย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่มีภาระงานมาก ทาให้งานผิดพลาดบ่อย และเกิดความล่าช้า (ผาณิ ต ฮานาฟี .2555) บุคลากร
ที่ ปฏิ บตั ิงานการเงิ นโรงเรี ยนและผูเ้ กี่ ยวข้องไม่ได้ทาการศึ กษา หรื อมีวุฒิทางการเงิ นและบัญชี โดยตรง ไม่เคย
ได้รับการอบรมสัมมนาทางด้านการเงิน และบัญชีมาก่อน ทาให้ขาดความเข้าใจนอกจากนี้ ยงั มีภาระงานสอนที่
ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกับครู ท่านอื่น ๆ เมื่อเกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน ขาดผูค้ อยให้คาปรึ กษา มีการปฏิบตั ิงาน
ตามรู ปแบบเดิมๆ ที่เคยปฏิบตั ิมา ทาให้ระบบงานการเงินและบัญชีไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร
ทาให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจในการศึกษาสภาพปั ญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริ หารงานงบประมาณ
เพื่อที่จะได้ทราบถึงสภาพปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อการบริ หารงานงบประมาณจากการดาเนินงานการบริ หารงาน
งบประมาณของโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี ซึ่ งผลการวิจยั ในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์
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สาหรั บ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา ใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานงบประมาณให้ มี
ประสิ ทธิภาพ และ ครู ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่ สามารถปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปั ญหาการบริ หารงานงบประมาณโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบการบริ หารงานงบประมาณโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี
จาแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์การทางาน
กรอบแนวความคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
การบริ หารงบประมาณโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑล
อุดรธานี ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ
1. ด้านการจัดทาหลักฐานการเงินและการบัญชี
2. ด้านการรับเงิน
3. ด้านการจ่ายเงิน
4. ด้านการเก็บรักษาเงิน
5. ด้านการควบคุมและการตรวจสอบ
6. ด้านการประเมินผลการใช้จ่ายตามแผนการ
ใช้จ่ายเงิน

1. สถานภาพ
1.1 เพศชาย
1.2 เพศหญิง
2. อายุ
2.1 น้อยกว่า 25 ปี
2.2 26- 35 ปี
2.3 36 ปี ขึ้นไป
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 น้อยกว่า 5 ปี
3.2 6-10 ปี
ภาพที
ดในการวิจยั
3.3
11ปี ขึ่ 1กรอบแนวคิ
้ นไป

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ในการศึ ก ษาวิจัย ครั้ งนี้ ไ ด้แ ก่ บุ ค ลากรด้า นการบริ หารงบประมาณงบประมาณของ
โรงเรี ยนประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร บุ คลากรครู โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุด รธานี จานวน 12
โรงเรี ยน ประชากรจานวน 706 คน เมื่ อกาหนดเป็ นกลุ่มตัวอย่างตามตาราง เครซี่ และมอร์ แกน (Krejcieและ
Morgan 1975) โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling )จนได้กลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ จานวน 248 คน

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาและแนวทางพัฒนาโรงเรี ยน
มหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี แบ่งเป็ น 2ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 2 ระดับการปฏิบตั ิการการบริ หารงบประมาณโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี
มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตามเกณฑ์การวัดของลิเคอร์ท (Likert)

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขอหนังสื อแนะนาตัวจากทางมหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการ
วิจยั โดยการจัดทาหนังสื อประสานงานไปยังโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล
2. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง โดยนาแบบสอบถามที่ ได้คืนมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ แล้วนามาจาแนกตามตัวแปรต้น คือสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามจากแบบสอบถาม ผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้แก่
ผูบ้ ริ หาร บุคลากรครู โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี จานวน 248 ฉบับได้รับแบบสอบถาม
สมบูรณ์กลับคืนจานวน 237 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 95.56

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามทาการวิเคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่ แ ละหาค่ า สถิ ติ ร้ อยละ(Percentage) และตอนที่ 2 การ
วิเคราะห์เพื่อตอบคาถามการวิจยั ซึ่งเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามทาการวิเคราะห์ โดย
หาค่าเฉลี่ย X และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
วิเคราะห์ ตอนที่ 1 ใช้ความถี่ และร้ อยละ วิเคราะห์ ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการ
บริ หารงานงบประมาณของโรงเรี ยน แบบมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) โดยกาหนดความคิดเห็น
เป็ น 5 ระดับ จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย X ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการ
ทดสอบค่าที(t – test)แล้วนาไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
2.สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่ องมือ
2.1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of correlation , บุญชม ศรี สะอาด, 2556)มีค่า 0.95
2.2. ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา(Alpha coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach, บุญชม ศรี สะอาด, 2556)มีค่า 0.83
สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ (บุญชม ศรี สะอาด, 2556)
1. ค่าร้อยละ (Percentage)2.ค่าเฉลี่ย (Mean)3.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ (บุญชม ศรี สะอาด, 2556)
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1. เปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิปัญหาการบริ หารงานงบประมาณโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑล
อุดรธานี ระหว่าง เพศ โดยใช้การทดสอบค่าที (t – test แบบ Independent samples)
2. เปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิปัญหาการบริ หารงานงบประมาณโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑล
อุ ด รธานี ระหว่า ง อายุ ประสบการณ์ ก ารทางาน โดยใช้ก ารวิเ คราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One way
ANOVA) โดยใช้การทดสอบค่าเอฟF-test เมื่อพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะทา
การทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของ Scheffé

ผลการวิจัย
การอภิปรายผล
สรุ ปผลการวิจยั ในครั้งนี้ จากการศึ กษาเรื่ อง “ปั ญหาและแนวทางพัฒนาการบริ หารงานงบประมาณ
โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี” ผูว้ จิ ยั ได้นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม สามารถ
นามาอภิปรายผล ได้ดงั นี้
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 219 คน เพศชาย จานวน 18 คน มีอายุอยูร่ ะหว่าง 26
– 35 ปี มากที่สุดจานวน 159 คน รองลงมามีอายุเฉลี่ยระหว่าง 36 ปี ขึ้นไป จานวน 54 คน ส่วนอายุเฉลี่ยที่นอ้ ยที่สุด
อยูร่ ะหว่าง 25 ปี จานวน 24 คน ด้านประสบการณ์การทางาน มีประสบการณ์การทางานสูงสุดตั้งแต่ 6 - 10 ปี ขึ้น
ไป จานวน 123 คน รองลงมามี ประสบการณ์ การทางานระหว่าง 11 ปี ขึ้ นไป จานวน 64 คน ลาดับสุ ดท้ายมี
ประสบการณ์การทางานน้อยกว่า5 ปี จานวน 50 คน ด้านการศึกษา มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่ สุด
จานวน 219 คน รองลงมาเป็ นระดับปริ ญญาโท จานวน 18 คน ด้านตาแหน่งหน้าที่การงาน ส่วนใหญ่เป็ นบุคลากร
ครู จานวน 196 คน รองลงมาเป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 41 คน
ผลการวิจยั ในครั้งนี้ ได้ทราบถึงปั ญหาการบริ หารงานงบประมาณโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆ
มณฑลอุดรธานี ตามรายด้านทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดทาหลักฐานการเงินและการบัญชีดา้ นการรับเงินด้านการ
จ่ายเงินด้านการเก็บรักษาเงินด้านการควบคุมและการตรวจสอบด้านการประเมินผลการใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่าย
นามาอภิปรายผล โดยจาแนกเป็ นรายด้านและการเปรี ยบเทียบจาแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ์การทางาน ได้
ดังนี้
1. ด้านการจัดทาหลักฐานการเงินและการบัญชี
ผลการวิจยั พบว่า มีปัญหาในการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณและไม่ทนั ตามระยะเวลากาหนด อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรตถ รักจันทร์ (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบงานการเงิ นการบัญชี
โรงเรี ยนบ้านเหล่าบ้านถ่อน อาเภอเจริ ญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ตามกรอบการศึกษา 6 ด้าน คือ การรับเงิ น การ
จ่ายเงิน การจัดทาหลักฐานการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การควบคุมและการ ตรวจสอบ และด้านการประเมินผล
การใช้จ่ายเงิ นตามแผน/โครงการผลการศึ กษาพบว่า ก่อนการพัฒนา เจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิ บตั ิงานการเงิ นขาดความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาหลักฐานต่าง ๆ ไม่เป็ นปั จจุบนั หลังได้รับการพัฒนา พบว่า เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีมี
ความรู ้ความเข้าใจ การจัดทารายงานการเงินชัดเจนขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบปั ญหาการบริ หารงานงบประมาณโรงเรี ยน
มหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี ด้านการจัดทาหลักฐานการเงิ นและการบัญชี จาแนกตามเพศ อายุ
พบว่า ไม่มีความแตกต่าง อาจเป็ นเพราะการจัดการทาหลักฐานการเงินบัญชี ของอายุ เพศชายและเพศหญิงมีระดับ
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ปฏิบตั ิการเหมือนกันมีความรู ้ความเข้าใจในการจัดทาหลักฐานการเงิน ผลเปรี ยบเทียบประสบการณ์การทางาน
พบว่าผลการทดสอบความแตกต่างจาแนกตามประสบการณ์การทางาน ซึ่งพบว่าประสบการณ์ทางาน 6-10 ปี กับ
ประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 5 ปี และ 11 ปี ขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะ
สามารถใช้ความรู ้ดา้ นประสบการณ์การทางานเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองในการศึกษาเอกสารต่างๆ
2. ด้านการรับเงิน
ผลการวิจยั พบว่า มีปัญหาในการจัดทาใบสรุ ปยอดรายรับประจาวันเป็ นไม่เป็ นปั จจุบนั เจ้าหน้าที่ขาด
ความชานาญ อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันทร์ ษาชัยวัฒนธี รากร(2551)ทาการศึกษาปั ญหาและ
แนวทางแก้ไขปั ญหาการบริ หารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน: กรณี ศึกษา โรงเรี ยนพานทองสภาชนูปถัมภ์
พบว่า บุคลากรไม่มีความรู ้ความเข้าใจ ขาดความชานาญโดยเฉพาะ ด้านการรับเงิน สอดคล้องกับการตรวจสอบ
พบว่า ไม่ได้จดั ทารายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั (สานักงานตรวจสอบ
ภายใน,2554) ซึ่ งชี้ ให้เห็ นว่า บุ คลากรขาดความรู ้ความเข้าใจ จึ งควรจัดให้บุคลากรอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้และเพิ่มทักษะการปฏิบตั ิงานให้มีความชานาญยิ่งขึ้น (สานักการศึกษา,2551) เมื่อเปรี ยบเทียบปั ญหาการ
บริ หารงานงบประมาณโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี ด้านการรับเงิน จาแนกตามเพศ พบว่า
ไม่มีความแตกต่ าง อาจเป็ นเพราะ เพศชายและเพศหญิ ง ซึ่ งเพศไม่ใช่ ปัจจัยส าคัญ ในการปฏิ บัติการรั บ เงิ น
ผลเปรี ยบเทียบอายุ ผลการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้านการรับเงิน ซึ่ งพบว่าอายุ น้อยกว่า 25 ปี กับ อายุ
26-35 ปี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 และ ผลเปรี ยบเทียบผลการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้าน
การรับเงิน ซึ่ งพบว่าประสบการณ์การทางาน น้อยกว่า 6-10 ปี กับ ประสบการณ์การทางาน 11 ปี ขึ้นไป แตกต่าง
กันอย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะสามารถใช้ความรู ้ด้านประสบการณ์ การทางานเรี ยนรู ้ได้ดว้ ย
ตนเองในการศึกษาเอกสารต่างๆ
3. ด้านการจ่ายเงิน
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรไม่เข้าใจระบบงานงบประมาณ ในเรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบี ยบ
การเบิกจ่ายเงิน บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงานมาเป็ นเวลานาน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
สรตถ รักจันทร์ (2550 ) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบงานการเงินการบัญชี โรงเรี ยนบ้านเหล่าบ้านถ่อน อาเภอเจริ ญ
ศิลป์ จังหวัดสกลนครพบว่าการพัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี โดยใช้การประชุมเชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่ วม และการนิ เทศภายใน ทาให้เจ้าหน้าที่ การเงินการบัญชี มีความรู ้ความเข้าใจการเบิกจ่ายเงิ น ชัดเจนขึ้น เป็ น
ปั จจุบนั เจ้าหน้าที่มีความมัน่ ใจที่จะปฏิบตั ิหน้าที่มากขึ้นกว่าเดิม เมื่อเปรี ยบเทียบปั ญหาการบริ หารงานงบประมาณ
โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี ด้านการจ่ายเงิน จาแนกตามเพศ และประสบการณ์การทางาน
พบว่า ไม่มีความแตกต่าง อาจเป็ นเพราะ ไม่ใช่ปัจจัยสาคัญ ในการปฏิบตั ิการจ่ายเงิน ผลเปรี ยบเทียบอายุ ผลการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้านการจ่าย ซึ่ งพบว่าอายุ 26-35 ปี กับ อายุ 36 ปี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.01
4. ด้านการเก็บรักษาเงิน
ผลการวิจยั พบว่า มีปัญหาเรื่ องของไม่มีกรรมการตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงาน
เงิ น คงเหลื อ ประจาวันก่ อ นน าเงิ นมาเก็ บรั ก ษา สอดคล้อ งกับ ผลการวิจัย ของ สุ ภ าภรณ์ ทนทาน (2551) ได้
ทาการศึ กษาการพัฒนาระบบงานการเงิ น และบัญชี ของศูนย์การศึ กษานอกโรงเรี ยน จังหวัดมุกดาหาร พบว่า
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ก่ อนที่ จะดาเนิ นการพัฒนาระบบงานการเงิ นและบัญชี ยังไม่มีระบบที่ ชัดเจนเจ้าหน้าที่ งานการเงิ นบัญชี ขาด
ความรู ้ความเข้าใจในรหัสต่าง ๆ ที่ ใช้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่ งผลให้การเบิ กจ่ายไม่ถูกต้อง เมื่อพัฒนาใน
วงรอบที่ 2 จากการระดมความคิดได้แนวทางในการดาเนิ นการปรับเปลี่ยนวิ ธีการนิเทศที่หลากหลายวิธี โดยเน้น
การสอน แนะนาระหว่างการปฏิบตั ิงานและให้มีการปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรมโดยมี เงื่อนไขด้านเวลาเป็ นตัวกาหนด
ในด้านการรับเงินและเก็บรักษาเงิน เมื่อเปรี ยบเทียบปั ญหาการบริ หารงานงบประมาณโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาใน
เครื อสังฆมณฑลอุดรธานี ด้านการเก็บรักษาเงิน จาแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์การทางาน พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
5. ด้านการควบคุมและการตรวจสอบ
ผลการวิจยั พบว่า การตรวจสอบความถูกต้องของการเบิ กจ่ายเงิ น ระบบงานงบประมาณมีความล่าช้า
การเบิกจ่ายเงินไม่เป็ นไปตามระเบียบที่โรงเรี ยนกาหนดไว้ บุคลากรรวมถึงเจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ได้รับการพัฒนา
มาเป็ นเวลานาน สอดคล้องกับ สุ ภารัตน์ บารุ งสวัสดิ์ (2551) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาระบบงานการเงิน และ
บัญชีโรงเรี ยนมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยการใช้การวิจยั ปฏิบตั ิการดาเนินการพัฒนา 2
วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกต และ การสะท้อนผล ผลการศึกษาค้นคว้า
พบว่า ก่อนที่จะดาเนิ นการพัฒนาระบบนั้น งานการเงินและบัญชียงั ไม่มีระบบที่ชดั เจน ครู ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่ยงั ไม่มี
ความรู ้ ทาให้เกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน เมื่อดาเนิ นการพัฒนาระบบงาน การการเงินและบัญชี ตามขั้นตอนการ
วิจยั ปฏิบตั ิการด้วยกลยุทธ์กระบวนการ AIC มาช่วยในการดาเนินงานในด้านการ การควบคุมและการตรวจสอบ
ทาให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน เมื่อเปรี ยบเทียบปั ญหาการบริ หารงานงบประมาณโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษา
ในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี ด้านการควบคุมและการตรวจสอบ จาแนกตามเพศ และประสบการณ์การทางาน
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนจาแนกตาม อายุ ไม่แตกต่างกัน
6. ด้านการประเมินผลการใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่าย
ผลการวิจยั พบว่าการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี ไม่ปรากฏใน
แผนปฏิบตั ิการประจาปี การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็ นไปตามกาหนด สอดคล้องกับ รังรอง ไชยเชษฐ์ (2550) ได้ศึกษา
การพัฒนาระบบงานการเงินและการบัญชี จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ตามกรอบงานการเงินและการบัญชี 6 ด้าน คือ การ
จัดทาหลักฐานการเงินและ การบัญชี การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การควบคุมและตรวจสอบ และการ
ประเมิ นผล การใช้จ่ายเงิ นตามแผนการใช้จ่าย ตามกระบวนการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน โดยใช้ การวิจัยเชิ ง
ปฏิบตั ิการ 2 วงรอบ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า หลังการพัฒนาด้วยการใช้กลยุทธ์ การประชุมแบบมีส่วนร่ วม AIC
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการและการนิ เทศกากับติดตามและการนิ เทศภายใน การปฏิบตั ิงานการเงิน และการบัญชี
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ เมื่อเปรี ยบเที ยบปั ญหาการบริ หารงานงบประมาณโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆ
มณฑลอุดรธานี ด้านการประเมินผลการใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน จาแนกตามอายุ และประสบการณ์การ
ทางาน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนจาแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาระบบงานงบประมาณโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1.1 กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลระบบการทางานงบประมาณให้เป็ นไปตามระเบียบ
และขั้นตอนตามที่ โรงเรี ยนกาหนดอย่างเคร่ งครัด และควรมีความยุติธรรมและโปร่ งใส พร้อมเปิ ดโอกาสให้
บุคลากรเสนอแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วย
1.2 ด้า นการพัฒนาบุ คลากรควรมี ก ารวางแผนพัฒนาบุ คลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาวศึ กษา
วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา อย่างสม่าเสมอ
1.3 ควรพัฒนาระบบงบประมาณให้มีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ โดยการติดตาม ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
พร้ อมทั้งสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ ก ารเป็ นระยะ เพื่อนาข้อมูลที่ ได้มาปรั บปรุ งงานงบประมาณให้มี
คุณภาพมากขึ้น
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานบริ การและประชาสัมพันธ์ของสถานศึ กษา
ให้มีคุณมากยิง่ ขึ้น
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทางการพัฒ นาบุ ค ลากรในแต่ล ะหน่ ว ยงานของสถานศึ ก ษา เพื่ อ การ
พัฒนาการดาเนินงานที่มุ่งสู่ความเป็ นมืออาชีพ และมาตรฐานสากลมากยิง่ ขึ้น
2.3 ควรศึ กษารู ปแบบระบบงบประมาณที่ มีคุณภาพของโรงเรี ยนในเครื อคาทอลิก เพื่อจะได้นา
รู ปแบบที่มีคุณภาพนี้มาพัฒนาปรับใช้ในโรงเรี ยนต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารจัดการการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษาโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี 2)เพื่อศึกษาสภาพคุณธรรม 8 ประการของ
นักเรี ยนระดับประถมศึกษาโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี 3)เพื่อพัฒนาแนวทางการบริ หาร
จัดการการพัฒนาคุ ณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนระดับประถมศึ กษาโรงเรี ยนมหาไถ่ศึ กษาในเครื อสังฆมณฑล
อุดรธานี ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ผูบ้ ริ หาร ผูอ้ านวยการ ครู และกรรมการการศึกษาของโรงเรี ยน
เครื อมหาไถ่ศึกษาระดับประถมศึ กษา ปี การศึ กษา 2558 ทั้ง 11 แห่ ง จานวน 488 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพการดาเนิ นงานการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนระดับประถมศึกษาโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษา
ในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี 5 ด้านตามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หาร ผูอ้ านวยการ ครู และกรรมการการศึ กษา
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก(Mean=4.45) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.48) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านการ
จัดกิจกรรมนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ย (Mean=4.54) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49)ลาดับรองลงมาคือ
ด้านจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนและด้านการส่ งเสริ มซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน(Mean = 4.53)ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.= 0.49) และอันดับที่สามคือด้านนิเทศติดตาม(Mean = 4.52)ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49)และสุดท้ายที่
มีค่าเฉลี่ยตาสุดคือด้านการวางแผน(Mean = 4.13)ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.48)
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2. บทบาทของผูบ้ ริ หารผูอ้ านวยการ ครู และ คณะกรรมการการศึกษา ในการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ของนักเรี ยนระดับประถมโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานีเกี่ยวกับคุณธรรม 8 ประการ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.17)ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.48) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อ 1.รั กชาติ
ศาสน์ กษัตริ ย ์ ข้อ8.มีจิตสาธารณะ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (Mean = 4.56) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49)รองลงมา
คือข้อที่ 3.มีวินัยและข้อ4.ใฝ่ เรี ยนรู ้ (Mean = 4.55)ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49) ต่อมาเป็ นข้อที่ 2.ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต และข้อที่ 7.รักความเป็ นไทย (Mean = 4.54)ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49) ต่อมาเป็ นข้อที่6.มุ่งมัน่ ใน
การทางาน(Mean = 4.51)และข้อ 5.อยู่อย่างพอเพียง ที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าที่ สุด(Mean = 1.59) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.= 0.47)จากที่ ได้เสนอไปพบว่าเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ข้อ5.อยู่อย่างพอเพียง อยู่ในระดับน้อยและข้อที่
เหลืออยูใ่ นระดับมากที่สุด
แนวทางในการพัฒนาการบริ หารจัดการคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนระดับประถมศึกษาโรงเรี ยนมหาไถ่
ศึกษาในเครื อสังมณฑลอุดรธานี พบว่าควรมีการส่ งเสริ มในด้านการวางแผนและการอยูอ่ ย่างพอเพียงให้มากขึ้น
กว่าเดิม
คาสาคัญ: สภาพการบริ หารจัดการการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยน /ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อนและกรรมการ
การศึกษา/โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาระดับประถมศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี

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

401

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
นโยบายสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ซึ่ งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติและกระทรวงศึกษาธิ การ
กาหนดไว้ตอ้ งสร้างคนในชาติให้มีค่านิ ยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อเป็ นพื้นฐานสาคัญในการปลูกฝั ง
ค่านิ ยม คุ ณธรรม จริ ยธรรมให้เกิ ดขึ้ นกับเยาวชนไทย(http://human.bsru.ac.th) และแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่ ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ต้องมีการเตรี ยมคนให้พร้อมในการเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญา
ด้านความรู ้ความสามารถ และด้านคุณธรรมจริ ยธรรม เพื่อเตรี ยมเข้าสู่ การแข่งขันกับชาติต่างๆ สู่ เศรษฐกิจโลก
แบบศูนย์กลาง ดังนั้นจึงได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา มีการส่ งเสริ ม
ด้านศีลธรรม และความตระหนักในคุณธรรมจริ ยธรรมในหน้าที่ ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนา
ที่ตนเองนับถือ
โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาระดับประถมศึกษาทั้ง 11 ซึ่ งมีปัญหาด้านจริ ยธรรมของเด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยน
เช่นกันเช่นเรื่ องรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ พบว่านักเรี ยนทาไปตามหน้าที่ที่ทาเป็ นประจาเท่านั้นยังขาดความลึกซึ้ ง
ภายใน หรื อเรื่ องความซื่ อสัตย์สุจริ ต เพราะหลายครั้งพบว่ามีเด็กได้มีพฤติ กรรมในการขโมยของ ในด้านการ
ระเบียบมีวนิ ยั พบว่าเด็กมาโรงเรี ยนยังแต่งกายไม่เรี ยบร้อยและมีการแอบหนีเรี ยนออกไปนอกโรงเรี ยน ในด้านใฝ่
เรี ยนรู ้เด็กนักเรี ยนหลายคนไม่ทาการบ้านและขี้เกี ยดซึ่ งเป็ นปั ญหาในด้านการเรี ยนการสอนสร้างความลาบาก
ให้กบั ครู และเพื่อนในห้อง ในด้าน ด้วยเหตุน้ ี เองจึ งทาให้คุณธรรมด้านอยู่อย่างพอเพียงเด็กนักเรี ยนยัง มี นิ สัย
ฟุ่ มเฟื อยไม่รู้จกั วางแผนการใช้จ่ายและบางคนซื้ อของในห้องสหกรณ์ ไม่ดูราคาหยิบมามากจนเกินเงินที่ตวั เองมี
และไม่พอจ่าย ในด้านความมุ่งมัน่ ในการทางานยังมีนกั เรี ยนที่ขาดความอดทนและความพยายาม ในด้านรักความ
เป็ นไทยบ่อยครั้งพบว่าเด็กยังภาษาที่ ไม่ถูกต้องและมีค่านิ ยมตามแฟชัน่ จากสื่ อต่างๆที่ทาถอยห่ างจากความเป็ น
ไทย ในด้านมีจิตสาธารณะหายคนยังไม่ค่อยมีน้ าใจถ้าไม่ถูกบังคับหรื อได้รับคาสั่งจากครู นกั เรี ยนจะยังขาดใน
เรื่ องนี้อยู่
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะศึ กษาสภาพการบริ หารจัดการการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี เพื่อพัฒนาแนวทางการบริ หารจัดการการพัฒนา
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมนักเรี ย นระดับประถมศึ ก ษาโรงเรี ยนมหาไถ่ศึ ก ษาในเครื อ สังฆมณฑลอุ ดรธานี และน า
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ผลการวิจัย ดัง กล่า ว เป็ นแนวทางในการส่ ง เสริ ม ให้ทุ ก ฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้อ งได้มีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมแก่ผเู ้ รี ยน ทาให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมในขั้นที่สูงขึ้น และสามารถใช้ในการดารงชีวติ
ประจาวัน เป็ นบุคคลที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม อยูใ่ นสังคม ได้อย่างปกติสุขตลอดไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารจัดการการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนระดับประถมศึกษาโรงเรี ยน
มหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี 2) ศึ กษาสภาพคุณธรรม 8 ประการของนักเรี ยนระดับประถมศึ กษา
โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี 3) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริ หารจัดการการพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรมนักเรี ยนระดับประถมศึกษาโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้ งนี้ มี กรอบแนวคิ ดที่ มุ่งศึ กษาสภาพการบริ ห ารจัด การการพัฒนาคุ ณธรรมจริ ย ธรรม
นักเรี ยนระดับประถมศึ กษาโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์วรรณกรรม
และงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยน าแนวคิ ด เกี่ ย วกับ สภาพการด าเนิ น งานการพัฒ นาคุ ณธรรมจริ ย ธรรม 5 ด้าน
ประกอบด้วย 1.ด้านการวางแผน 2.ด้านจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน 3.ด้านการจัดกิจกรรมนักเรี ยน 4.ด้านการ
ส่ งเสริ ม 5.ด้านการนิ เทศติดตาม และคุณธรรม 8 ประการประกอบด้วย 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 2.ซื่ อสัตย์สุจริ ต
3.มีวนิ ยั 4.ใฝ่ เรี ยนรู ้ 5.อยูอ่ ย่างพอเพียง 6.มุ่งมัน่ ในการทางาน 7.รักความเป็ นไทย 8.มีจิตสาธารณะดังนี้

ตัวแปรตาม
สภาพการด าเนิ น งานการพัฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม 5 ด้า น
ประกอบด้วย 1.ด้านการวางแผน 2.ด้านจัด กิ จกรรมการเรี ยน
การสอน 3.ด้านการจัดกิจกรรมนักเรี ยน 4.ด้านการส่ งเสริ ม
5.ด้านการนิเทศติดตาม

ตัวแปรต้ น
องค์ประกอบของประชากรจากโรงเรี ยนทั้ง 11 แห่ งที่มี
ขนาดเล็กละใหญ่โดยจาแนกดังนี้
1.ผูบ้ ริ หาร
2.ผูอ้ านวยการ
3.ครู
4.คณะกรรมการการศึกษา

ตัวแปรตาม
คุณธรรม 8 ประการประกอบด้วย 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2.ซื่อสัตย์สุจริ ต3.มีวินยั 4.ใฝ่ เรี ยนรู้ 5.อยูอ่ ย่างพอเพียง
6.มุ่งมัน่ ในการทางาน 7.รักความเป็ นไทย 8.มีจิตสาธารณะ
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจและพรรณนา ข้อมูลที่ นามาศึ กษาได้มาจาก แบบสอบถามประชากร
ทั้งหมดที่ ใช้ในการวิจยั โดยการรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ หาร ผูอ้ านวยการ ครู และกรรมการการศึ กษาของโรงเรี ยน
เครื อมหาไถ่ศึกษาระดับประถมศึกษา ปี การศึกษา 2558 ทั้ง 11 แห่ ง จานวน 488 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั นี้
ได้แก่ แบบสอบถาม ที่พฒั นาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่ขอ้ งโดยได้ผ่านกระบวนการพัฒนา
เครื่ องมื อทั้งความตรงเชิ งเนื้ อหา ของแบบสอบถาม จากผูท้ รงคุ ณวุฒิจานวน 3 ท่ าน และคานวณหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์หรื อเนื้ อหา ได้ค่า IOC เท่ากับ0.84 และการทดสอบค่าความน่ า
เชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม ด้วยการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั ประชากรที่ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับตัวอย่าง
ของการศึกษา และวิเคราะห์หาค่าความน่าเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา ของครอนบาค ได้
เท่ากับ 0.861 สาหรับแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 คื อ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบสอบถามมี ล ั ก ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 2 ข้อ ได้แก่ สภาพของผูส้ อบแบบสอบถามและขนาดของโรงเรี ยนที่
ปฏิบตั ิงานหรื อเกี่ยวข้อง
ตอนที่ 2 คื อแบบสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับสภาพการดาเนิ นงานการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม
นักเรี ยนระดับประถมศึกษาโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี
แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ 1.ด้านการวางแผน 2.ด้านจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน 3.ด้านการจัดกิ จกรรมนักเรี ยน 4.ด้านการส่ งเสริ ม และ 5.ด้านการนิ เทศติ ดตาม ทั้งหมดจานวน 50 ข้อ
สาหรับเกณฑ์การตอบแบ่งเป็ น 5 ระดับ เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีวดั ของลิเคิร์ทได้แก่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 คื อแบบสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ การพัฒนาคุ ณธรรม 8 ประการของนักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ 1.รักชาติ ศาสน์
กษัตริ ย ์ 2.ซื่อสัตย์สุจริ ต 3.มีวนิ ยั 4.ใฝ่ เรี ยนรู ้ 5.อยูอ่ ย่างพอเพียง 6.มุ่งมัน่ ในการทางาน 7.รักความเป็ นไทย และ8.มี
จิตสาธารณ จานวนทั้งหมด 40 ข้อ สาหรับเกณฑ์การตอบแบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้แก่มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 1)การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
โดยได้ศึ ก ษาแนวคิ ด หลัก การ ทฤษฏี เ กี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การพัฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมนัก เรี ย นระดับ
ประถมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลังจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้ประมวล
และสรุ ปสาระสาคัญในการส่ งเสริ มและการปลูกฝั งคุ ณธรรม จัดทาเป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับจัดการพัฒนา
คุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนระดับประถมศึกษา 2)ติดต่อผูป้ ระสานงานกับผูบ้ ริ หาร คณะครู ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนระดับประถมศึกษาโรงเรี ยนเครื อมหาไถ่ศึกษา และแจกแบบสอบถาม แล้วรวบรวม
แบบสอบถามจากประชากร และการศึกษานี้ ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปทาง
สถิ ติ ซึ่ งแบ่ งการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปโดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency)และร้ อยละ (Percentage) และ การวิเคราะห์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิ จัย โดยการ
วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
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5. สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. สภาพการดาเนิ นงานการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนระดับประถมศึ กษาโรงเรี ยนมหาไถ่
ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี 5 ด้านตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร ผูอ้ านวยการ ครู และกรรมการการศึกษา
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านการจัดกิจกรรมนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (µ= 4.54)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49) ลาดับรองลงมาคือ ด้านจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและด้านการส่งเสริ มซึ่ ง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (µ= 4.53) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49) และอันดับที่สามคือด้านนิ เทศติดตาม (µ= 4.52)
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49) และสุ ดท้ายที่ มีค่าเฉลี่ ยตาสุ ดคื อด้านการวางแผน (µ= 4.13) ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.= 0.48) จากที่ได้เสนอไปพบว่าเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน มีท้ งั อยูใ่ นระดับมากและมากที่สุด โดย
มีรายละเอียดในการปฏิบตั ิงานทั้ง 5 ด้านดังต่อไปนี้
1.1 ด้านการวางแผน โรงเรี ยนมี การแต่งตั้งคณะกรรมการผูร้ ั บผิดชอบในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการดาเนินงานส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมในโรงเรี ยน และมีเป้ าหมายการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ชดั เจน
1.2 ด้านจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ทุกฝ่ ายมีการร่ วมมือกัน และให้ความสาคัญกับการดาเนิ น
ตามโครงการคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยน โรงเรี ยนมีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
1.3 ด้านการจัดกิจกรรมนักเรี ยน โรงเรี ยนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยนในการ
ส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยน มีการดาเนิ นงานด้านกิจกรรมนักเรี ยนตามโครงสร้างแผนงานการส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม อย่างต่อเนื่อง ทุกคน มีการร่ วมมือในการส่งเสริ มคุณธรรม
1.4 ด้านการส่งเสริ ม ครู ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมโดย บูรณาการไว้ในการเรี ยนการสอน มีการ
ให้รางวัลชมเชยเมื่อเด็กทาความดี หรื อกระทาตนเป็ นประโยชน์แก่สงคม มีกิจกรรมเข้าค่ายส่ งเสริ มคุณธรรม
ด้านต่างๆเป็ นประจา โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้ครู เป็ นตัวแบบ( Modelling )ที่ดีแก่เด็กเพื่อให้เด็กเกิดความศรัทธาและ
อยากทาตาม
1.5 ด้านการนิเทศติดตาม โรงเรี ยนมีการจัดทาและดาเนินงานส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมนักเรี ยน
ตามแผนการนิเทศภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม นักเรี ยน
คณะกรรมการนิ เทศติดตามมีการประเมินผลการดาเนิ นงานกิจกรรม การส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมนักเรี ยน
และการปรับปรุ งกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
2. บทบาทของผูบ้ ริ หารผูอ้ านวยการ ครู และ คณะกรรมการการศึ กษา ในการส่ งเสริ มคุ ณธรรม
จริ ยธรรมของนักเรี ยนระดับประถมโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี เกี่ ยวกับคุ ณธรรม 8
ประการ การด าเนิ น การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามความคิ ด เห็ น ของผู ้บ ริ ห ารผู ้อ านวยการ ครู แ ละ
คณะกรรมการการศึกษา เกี่ยวกับคุณธรรม 8 ประการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อ
1.รั กชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ข้อ 8.มี จิตสาธารณะ ที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (µ= 4.56) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49)
รองลงมาคือข้อที่ 3.มีวินัยและข้อ4.ใฝ่ เรี ยนรู ้ (µ= 4.55) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49) ต่อมาเป็ นข้อที่ 2.
ซื่ อสัตย์สุจริ ต และข้อที่ 7.รักความเป็ นไทย (µ= 4.54) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49) ต่อมาเป็ นข้อที่6.มุ่งมัน่
ในการทางาน (µ= 4.51) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49) และข้อ 5.อยูอ่ ย่างพอเพียง ที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (µ=
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1.59)ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.47) จากที่ได้เสนอไปพบว่าเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ข้อ5.อยูอ่ ย่างพอเพียง
อยูใ่ นระดับน้อยและข้อที่เหลืออยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
2.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มีการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้แสดงออกซึ่งความรักชาติศาสน์กษัตริ ย ์
หลากหลายรู ปแบบอย่างชัดเจน
2.2 ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนปฏิ บตั ิในสิ่ งที่ ถูกต้อง ละอายและเกรงกลัวต่อการ
กระทา ผิด ต่อพ่อ แม่ ผูป้ กครอง และครู ส่งเสริ มให้นกั เรี ยน ไม่ถือเอาสิ่ งของหรื อนาเอางานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของ
ตนเอง และสนับสนุนให้นกั เรี ยนให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง และเป็ นจริ ง
2.3 มีวินยั มีการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้นกั เรี ยนมีระเบียบวินยั และความรับผิดชอบในการทา งาน
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรี ยนและสังคม
2.4 ใฝ่ เรี ยนรู ้ มี การสนับสนุ นให้นักเรี ยนเข้าร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ต่ างๆ ส่ งเสริ มให้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู ้สื่อ สิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยีต่าง ๆแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอก และส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความเพียรพยายามในการเรี ยนรู ้
2.5 อยูอ่ ย่างพอเพียง มีการส่งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน ส่งเสริ ม
ให้ใช้ทรัพย์สินของตนเองและสิ่ งของในโรงเรี ยนอย่างประหยัด คุม้ ค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี และส่ งเสริ มให้
รู ้ เ ท่ า ทันการเปลี่ ย นแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรั บ และ ปรั บ ตัว เพื่ ออยู่ร่ วมกับผูอ้ ื่ นได้อย่างมี
ความสุข แต่ผลที่ออกมาอยูใ่ นระดับน้อย
2.6 ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน มีการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเอาใจใส่ ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายสม่าเสมอ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความภาคภูมิใจและชื่นชมผลงานที่ทาสาเร็ จ และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
ปฏิบตั ิตน ทุ่มเทในการทางาน อดทน ไม่ยอ่ ท้อต่อปั ญหาและอุปสรรคในการทางาน
2.7 ด้านรักความเป็ นไทย ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนใช้ภาษาไทยและเขียนเลขไทยในการสื่ อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างแก่นักเรี ยนในการแต่งกายแบบไทยให้มีสัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เข้าร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยกับชุมชน และสังคม
2.8 ด้านมี จิตสาธารณะ ได้ส่งเสริ มให้เข้าร่ วมกิ จกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรี ยน ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีจิตอาสาช่วยทางานให้ผอู ้ ื่นด้วย
กาลังกาย กาลังใจ และกาลังสติปัญญาโดยไม่หวังผลตอบแทน ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั ดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ
และสิ่ งแวดล้อมของห้องเรี ยน โรงเรี ยน ชุมชน

6. อภิปรายผล
จากการศึ กษาสภาพการดาเนิ นงานส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนระดับประถมศึ กษาโรงเรี ยน
มหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี ผลการวิเคราะห์ ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร ผูอ้ านวยการ ครู และ
กรรมการการศึ กษาเกี่ ยวกับหน่วยงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการวางแผน 2.ด้านจัดกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอน 3.ด้านการจัดกิ จกรรมนักเรี ยน 4.ด้านการส่ งเสริ ม 5.ด้านการนิ เทศติดตาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
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พิจารณาเป็ นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดโดยด้านการจัดกิจกรรมนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดและ
ด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ส่วนในด้านการพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ประกอบด้วย 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2.ซื่อสัตย์สุจริ ต3.มีวนิ ยั 4.ใฝ่ เรี ยนรู ้ 5.อยูอ่ ย่างพอเพียง 6.มุ่งมัน่ ในการทางาน 7.รักความเป็ นไทย 8.มีจิตสาธารณะ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อ5.อยูอ่ ย่างพอเพียง อยูใ่ นระดับน้อยและข้อที่เหลืออยูใ่ น
ระดับมากที่สุด โดยมีขอ้ 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ข้อ8.มีจิตสาธารณะ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และข้อ 5.อยูอ่ ย่างพอเพียง
ที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของชู ชาติ สามารถกุล(2550) ที่ ได้ศึกษาและเปรี ยบบทบาทของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
บุรีรัมย์เขต 4 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าด้านการเป็ นแบบอย่างและด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้านการวางแผนกลยุทธ์
ด้านการจัดกิ จกรรมและด้านการนิ เทศติดตามประเมินผลอยู่ในระดับมาก และจากการวิจยั ของ กับสุ ภาพร สุ ข
สวัส ดิ์ (2552)ศึ ก ษา เรื่ อ ง การพัฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมของนัก เรี ย นโรงเรี ย นสตรี นนทบุ รี การวิจัย ครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรี ยนสตรี นนทบุรีและทราบแนวทางการ
พัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนโรงเรี ยนสตรี นนทบุรีผลการวิจยั พบว่าการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนสตรี นนทบุรี ตามความเห็นของผูบ้ ริ หาร ครู คณะกรรมการนักเรี ยนและคณะกรรมการเครื อข่าย
ผูป้ กครอง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับ ณัฐชุดา อุ่นพิกลุ (2556)ได้ทาการศึกษาเรื่ อง สภาพ
การดาเนิ นงานส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 2 เช่นกันกับไพศาล มัน่ อก และไพฑูรย์ สิ นลารัตน์(2557)ได้ทาการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก : กรณี ศึกษาของนักเรี ยนโรงเรี ยนวิเศษชัยชาญ
วิทยาคม ที่ผลออกมาอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) การมีความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต 2) การมีความขยันอดทน 3) การมีสติปัญญา และ 4) การมีความเพียร เช่นกันกับ จินตนา ภาคาบุตร์
(2558)ได้ทาการศึกษาสภาพและความคาดหวังการส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมของนักเรี ยนตามความคิดเห็น
ของครู โรงเรี ยนเอกชน ในสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ที่แสดงผลออกมา
เช่นเดียวกัน

7. ข้ อเสนอแนะ
ผลการศึ กษาสภาพการบริ ห ารจัดการการพัฒ นาคุ ณธรรมจริ ย ธรรมนักเรี ย นระดับ ประถมศึ กษา
โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี ผูศ้ ึกษาได้เสนอแนะการศึกษาไว้ 2 ประเด็น คือ ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา และข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
1.1 จากผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพการด าเนิ น งานส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมนัก เรี ยนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร ผูอ้ านวยการ ครู
และกรรมการการศึกษาเกี่ยวกับหน่วยงาน 5 ด้าน มีจุดเด่นคือด้านการจัดกิจกรรมนักเรี ยน ดังนั้นแสดงให้เห็นว่า
ให้ความสาคัญด้านการจัดกิจกรรมนักเรี ยนอย่างดี และมีจุดด้อยคือด้านการวางแผน ดังนั้นต้องให้ความสาคัญกับ
ด้านการวางแผนให้มากยิง่ ขึ้น
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1.2 จากผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพการด าเนิ น งานส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมนัก เรี ยนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี ด้านคุณธรรม 8 ประการ พบว่ามีจุดเด่นคือ ข้อ1.
รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ข้อ8.มีจิตสาธารณะและจุดด้อยคือข้อ5.อยู่อย่างพอเพียง ดังนั้นจะต้องให้ความสาคัญใน
คุณธรรมด้านนี้และส่งเสริ มเพื่อให้มีการพัฒนาให้ดีข้ ึนกว่าเดิม
1.3 โรงเรี ยนควรส่งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาครู และผูบ้ ริ หารให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของผูเ้ รี ยน ให้เกิดผลมากยิง่ ขึ้น อันจะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
คุณธรรมที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนต่อไป
1.4 โรงเรี ยนควรส่งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาครู และผูบ้ ริ หารให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดกิ จกรรมพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8ประการของหลักสู ตร
แกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมแก่นกั เรี ยน
ควรให้ครอบคลุมคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลาง
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการศึ กษาค้นคว้าเกี่ ยวกับคุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ในด้านอื่น ๆ ที่
ส่ งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นต่าง ๆ ของนักเรี ยน เพื่อนาผลจากการศึ กษาไปใช้ในการส่ งเสริ มและ
พัฒนาผูบ้ ริ หาร และครู ให้มีคุณลักษณะภาวะผูน้ า และการเป็ นครู ตน้ แบบ ต่อไปในอนาคต
2.2 ควรมีการศึ กษาค้นคว้าเกี่ ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู ที่ส่งผลต่อ การมี
คุณธรรม จริ ยธรรมของนักเรี ยน โดยมุ่งเน้นปั จจัยการส่ งเสริ มและพัฒนาเพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษานาไปปรับ
ใช้ในการบริ หารและการสอนให้ดียงิ่ ขึ้น
2.3 ควรศึ ก ษาผลการจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมแก่ นัก เรี ย นเกี่ ย งกับ คุ ณ ธรรม 8
ประการที่ดาเนิ นการโดยสถานศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ซึ่ งปั จจุบนั มี
การนาเอาค่านิ ยม 12 มาประสานเขาไปด้วยเพื่อนาผลจากการศึ กษาไปใช้ในการส่ งเสริ มและพัฒนาสาหรับ
นักเรี ยนต่อไป
3.4 ควรศึ กษาและพัฒนารู ปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขอ้ ที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง
ให้กบั นักเรี ยนระดับประถมศึกษาโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี เช่นจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรมแก่นกั เรี ยน
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ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบ t–test แบบ
Independent samples และ F–test แบบ One way ANOVA การเปรี ยบเที ยบพหุ คูณ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ โดย
กาหนดเกณฑ์การทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการวิเ คราะห์ ขอ้ มู ล เกี่ ยวกับ การศึ ก ษาสภาพการด าเนิ น งานการประกันคุ ณ ภาพภายในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2. ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึ กษา เขต 25 ตามความคิดเห็ นของบุคลากรทางการศึ กษา จาแนกตามตาแหน่ งการปฏิ บตั ิงานโดยรวม
ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนมีการปฏิบตั ิแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .05 และการเปรี ยบเที ยบความ
คิดเห็ นสภาพการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 25
จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน ระหว่างโรงเรี ยนขนาดกลางกับขนาดเล็ก แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ ผูบ้ ริ หาร ครู ขนาดของโรงเรี ยน การประกันคุณภาพภายใน
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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. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
“การศึ กษาเป็ นปั จจัยในการสร้างและพัฒนาความรู ้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล
สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่ งสามารถธารงรักษาความเจริ ญมัน่ คงของประเทศชาติไว้และ
พัฒนาให้กา้ วหน้าต่อไปได้ตลอด” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ , 2555) จากพระราชดารัสจะเห็นได้วา่ การศึกษาถือว่า
มี ความสาคัญอย่างยิ่ง การศึ กษาเป็ นกระบวนการของการพัฒนาคนตลอดชี วิต ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ ทุกคนทุ กฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง ต้องตระหนักถึงความจาเป็ นในการพัฒนาคน และคุณภาพคน โดยให้ความสาคัญกับคาว่า “คนเป็ นทั้ง
เหตุ ปั จจัยและผลลัพธ์ที่ สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ” คุ ณภาพการศึ กษาจึ งสะท้อนถึงคุณภาพของคนที่ เป็ น
ผลผลิตของการจัดการศึกษา
เป้ าหมายการปฏิ รู ป การศึ กษาในทศวรรษที่ สอง (พ.ศ.2552-2561) มุ่ ง เน้น การพัฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ และการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน
ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 จึงระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่งของการบริ หาร
การศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพี่อรองรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (กาหนดไว้ในหมวด 6 มาตรา 48) นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการนาสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ น
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รู ปธรรมจึงกาหนดให้ตอ้ งออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (ตาม
วรรคสอง มาตรา 47) (สานักทดสอบทางการศึกษา,2553)
การประกัน คุ ณภาพการศึ กษาเป็ นกลไกสาคัญ สาคัญ ประการหนึ่ ง ที่ สามารถขับเคลื่ อ นการพัฒนา
คุ ณภาพการศึ กษาให้ดาเนิ นไปอย่างต่อเนื่ อง ปฏิ บัติงานได้อย่างเป็ นระบบ มี คุณภาพตาม ระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance) เป็ นระบบที่สถานศึกษาสร้างความมัน่ ใจ (Assure) ให้แก่
ผูร้ ับบริ การ ทั้งผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน มาตรฐาน ผูท้ ี่จบการศึกษามีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง ผูป้ กครอง ชุมชน และ
องค์กร/สถานประกอบการที่รับช่วงผูจ้ บการศึกษาเข้าศึกษาต่อหรื อทางาน มีความมัน่ ใจว่าการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผูส้ าเร็ จการศึกษามีความรู ้ความสามารถ ทักษะและมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสู ตรกาหนดและสังคมคาดหวัง สามารถดารงชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข รวมทั้ง
สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวละชุมชนตามความเหมาะสม(สานักทดสอบทางการศึกษา,2553) แม้วา่ การพัฒนา
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาจะผ่านมาระยะหนึ่ ง คือ รอบทศวรรษที่ผ่านมา
(พ.ศ. 2542-2551) กระแสสังคมยังมี การวิพากษ์วิจารณ์ ว่าระบบประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึ กษายังไม่
เข้มแข็ง สถานศึ กษาไม่ได้สร้างระบบคุณภาพให้เกิ ดขึ้นอย่างจริ งจัง มุ่งเน้นการปรับปรุ งเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกเท่านั้น ด้วยเหตุน้ ี กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 ที่กาหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึ กษาด้วยการมี ส่วนร่ วมกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และต้องมี การ
ดาเนินงาน 8 ประการ โดยเริ่ มต้นตั้งแต่ 1) กาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 2) จัดทาแผนพัฒนา การจัดการศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริ หารและ สารสนเทศ 4) ดาเนิ นงานตามแผน
5) ติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึ กษา 6) ประเมิ นคุ ณภาพภายใน 7) จัดทารายงานประจาปี เสนอบุ คคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนถึง 8) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ องจนเป็ นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยงั่ ยืน
ทั้งนี้ เพื่อให้ เข้าสู่ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึ กษาอย่างแท้จริ ง (สานักทดสอบทาง
การศึกษา,2554)
จากบทบัญญัติ ดังกล่าวจึ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ตอ้ งมี การกาหนดให้มีมาตรฐานการศึ กษาและระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควบคู่กนั ไป ที่จะสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผปู ้ กครอง และชุมชนว่าเมื่อส่ งบุตร
หลานเข้าเรี ยนสถานศึ กษาแห่ งนี้ แล้วจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กาหนด การประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาเป็ นหน่วยงานที่สาคัญที่สุดคณะกรรมการ
สถานศึ กษา ผูป้ กครอง ชุมชนและสังคมร่ วมกัน กาหนดคุณลักษณะที่ คาดหวังของคนในท้องถิ่นและของชาติ
และดาเนิ นการจนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรฐานที่ กาหนดการประกันคุ ณ ภาพภายในคื อผลที่ ได้จากการ
ประเมิ นคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึ กษาโดยใช้กระบวนการภายในเป็ นการตรวจสอบ
คุณภาพการดาเนิ นงานของโรงเรี ยนที่กระทาโดยบุ คคลภายในโรงเรี ยนหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้
ข้อมูลสาหรับ การปรับปรุ งแก้ไขการดาเนิ นการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดและเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก (วราพร ชัยอาสา, 2554)
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปี การศึกษา 2558 ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมิน O-NET ปี การศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ภาษาไทย
สังคมฯ
อังกฤษ
คณิ ตศาสตร์
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
จังหวัด 42.12 9.33 29.28 10.68 44.89 12.15 31.05 13.74
สพฐ. 42.89 9.33 30.16 11.27 46.42 12.53 32.42 14.85
ประเทศ 42.64 9.48 30.62 11.92 46.24 12.63 32.40 14.98

วิทยาศาสตร์
S.D.

37.51 13.26
36.44 12.74
37.88 13.33
37.63 13.38

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมิน O-NET ปี การศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาษาไทย


S.D.

สังคมฯ


S.D.

อังกฤษ


S.D.

คณิ ตศาสตร์


S.D.

วิทยาศาสตร์


S.D.

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

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
ที่มา :กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต25 (2559)
จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 พบว่า ผลการทดสอบ O-NET ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 ทั้งในระดับ สพม.25 ระดับ
จังหวัด ระดับสพฐ.และระดับประเทศ ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพด้านการบริ หารจัดการที่ขาดประสิ ทธิ ภาพ
โดยเฉพาะการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึ กษา สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาการศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 25 เล็งเห็นความสาคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กาหนดจุดเน้นด้านการบริ หาร
จัดการไว้อย่างชัดเจนว่า สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ เข้มแข็งได้ระดับมาตรฐานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และผ่านการรับรองจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25, 2559) ผูศ้ ึกษาเล็งเห็นความสาคัญของการศึกษา จึง
สนใจศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ หาร ครู และขนาดของโรงเรี ยนที่มีผลต่อการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 25 เพื่อนาข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทางในการ
วางแผนแก้ไขปั ญ หา พัฒ นาการประกัน คุ ณภาพภายในของโรงเรี ย นในสังกัดส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ให้มีมาตรฐานและคุณภาพดียงิ่ ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
2. เพื่อเปรี ยบเทียบสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 โดยจาแนกตามตาแหน่งการปฏิบตั ิงานและ ขนาดของโรงเรี ยน

3. ขอบเขตการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ โรงเรี ยนจานวน 7 โรงเรี ยน ในสังกัดสหวิทยาเขตน้ าพองกระนวน เลือกแบบเจาะจง โดยศึกษาผูบ้ ริ หาร ครู และขนาดของโรงเรี ยน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (1970)ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 170 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น แล้วจึง
สุ่มอย่างง่าย
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา การวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้กรอบแนวคิดตามแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานตามกรอบกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็นว่ากรอบแนวคิดนี้มีความครอบคลุมกระบวนการทางานทั้งหมดและมีแนวทาง
ในการพัฒนาอย่างชัดเจนจึงนามาใช้เป็ นขอบเขตด้านเนื้อหาที่จะทางการศึกษา ประกอบด้วย 8 ด้าน
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยผูศ้ ึกษาได้พฒั นา
แบบสอบถามของนายสวัสดิ์ บุญมี (2552) แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็ นข้อคาถามเกี่ ยวกับสถานภาพ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 เป็ นข้อคาถามเกี่ ยวกับการศึ กษาสภาพการ
ด าเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย นในสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมเขต 25
แบบสอบถามเป็ นลักษณะคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล 1) ผู ้ท าการศึ ก ษาขอหนั ง สื อ จากวิ ท ยาลัย บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาด้า นการจัด การ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลและขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยัง
โรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง 2) ผูท้ าการศึกษาจัดส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
ไปยังโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างและดาเนิ นการเก็บรวบรวมด้วยตนเองที่โรงเรี ยนเป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 170
ฉบับ และได้รับคืนจานวน 169 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 99.41 ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามที่ สมบูรณ์ท้ งั หมด มีค่าความ
เชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ .94
การวิเคราะห์ ข้อมูล ในการศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ ได้รับกลับคืนมาและตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์เรี ยบร้อยแล้วนาข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องคอมพิวแตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป การแปลผลวิเคราะห์ขอ้ มูล จาแนกเป็ นโดยรวม รายด้าน แล้วนาเสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
วิธีเขียนบรรยายเป็ นความเรี ยง

4. สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ หาร ครู และขนาดของโรงเรี ยนที่มีผลต่อการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผลการศึกษาพบว่า
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1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.30 เป็ นครู ผสู ้ อนจานวน 155 คน
คิดเป็ นร้อยละ 91.70 ซึ่ งปฏิบตั ิงานอยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.30 โรงเรี ยนขนาด
กลาง จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00 และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.70
2. ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูล เกี่ ย วกับ การศึ กษาสภาพการด าเนิ นงานการประกันคุ ณ ภาพภายในของ
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมและรายด้าน
ระดับการปฏิบตั ิ
ด้านที่
รายการ
S.D. แปลผล อันดับที่

1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.13 .45
มาก
6
2. การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4.14 .38
มาก
5
3. จัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
4.04 .46
มาก
8
4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4.09 .42
มาก
7
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
4.19 .57
มาก
4
6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.27 .61
มาก
2
7. การจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
4.38 .49
มาก
1
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4.22 .55
มาก
3
รวม
4.18 .33
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า สภาพการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวม ทั้ง 8 ด้าน มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.18, S.D.=.33) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ มีการปฏิ บตั ิสูงสุ ด คื อ การจัดทารายงานคุณภาพการศึ กษาประจาปี มี การ
ปฏิ บัติ อ ยู่ใ นระดับ มาก (  = 4.38, S.D. = .49 ) รองลงมาคื อ ด้านการประเมิ น คุ ณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึ กษาของสถานศึ กษา มี การปฏิ บัติ อยู่ในระดับมาก (  = 4.27, S.D. = .61) และด้านการพัฒนาคุ ณ ภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.22, S.D. = .55) ตามลาดับ ด้านที่มีการปฏิบตั ิต่าสุด
คือ ด้านจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.04, S.D. = .46)
3. ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 25 ตามความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จ าแนกตามต าแหน่ ง การ
ปฏิบตั ิงาน
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ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามตาแหน่งการปฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หาร
ครู ผสู ้ อน
ด้าน
รายการ
t
p-value
S.D.  S.D.

1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
4.14 .18 4.13 .46 .888*
.006
2. การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
4.33 .25 4.11 .38
.039
.084
3. จัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
4.16 .21 4.02 .46 .062*
.020
4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
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. การจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี 4.67 .30 4.35 .49 .002*
.021
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4.28 .30 4.20 .56 .427*
.002
รวม
4.34 .13 4.16 .34 .001*
.001
* p≤ .05
จากตารางที่ 4 แสดงว่า ผลการเปรี ยบเที ยบสภาพการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของของผูบ้ ริ หาร และครู ผสู ้ อน
พบว่า ความคิ ดเห็ นของบุ คลากรทางการศึ กษาในด้านการก าหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา ด้าน
จัดระบบบริ หารและสารสนเทศ ด้านการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้าน
การจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ องมีการปฏิบตั ิแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .05 และในด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการ
ปฏิบตั ิไม่แตกต่างกัน โดยรวม ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน มีการปฏิบตั ิแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.05
4. การเปรี ยบเที ยบสภาพการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน
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ตารางที่ 5 การเปรี ยบเทียบสภาพการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนสังกัด
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้าน
แหล่งความ
สภาพการดาเนินงาน
SS
df
MS
F
แปรปรวน
.318
2
.159
.775
1. การกาหนดมาตรฐาน ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
34.057 166
.205
การศึกษาของ
สถานศึกษา
รวม
34.375 168
ระหว่างกลุ่ม
.058
2
.029
.196
2. การจัดทาแผนพัฒนา
ภายในกลุ่ม
24.431 166
.147
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
รวม
24.489 168
3. จัดระบบบริ หารและ
ระหว่างกลุ่ม
.240
2
.120
.577
สารสนเทศ
ภายในกลุ่ม
34.553 166
.208
รวม
34.793 168
4. การดาเนินงานตาม
ระหว่างกลุ่ม
1.481 2
.740
4.438*
แผนพัฒนาการจัด
ภายในกลุ่ม
27.688 166
.167
การศึกษาของ
รวม
29.169 168
สถานศึกษา
5. การติดตามตรวจสอบ ระหว่างกลุ่ม
.560
2
.280
.851
คุณภาพการศึกษา
ภายในกลุ่ม
54.599 166
.329
รวม
55.158 168
6. การประเมินคุณภาพ
ระหว่างกลุ่ม
1.764 2
.882
2.379
ภายในตามมาตรฐาน
ภายในกลุ่ม
61.538 166
.371
การศึกษาของ
รวม
63.303 168
สถานศึกษา
7. การจัดทารายงาน
ระหว่างกลุ่ม
.051
2
.026
.106
คุณภาพการศึกษา
ภายในกลุ่ม
40.328 166
.243
ประจาปี
รวม
40.379 168
8. การพัฒนาคุณภาพ
ระหว่างกลุ่ม
.411
2
.206
.680
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภายในกลุ่ม
50.206 166
.302
รวม
50.617 168
ระหว่างกลุ่ม
.129
2
.065
.577
ภาพรวม
ภายในกลุ่ม
18.593 166
.112
รวม
18.723 168
* p≤ .05
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สานักงานเขต
p-value
.462

.822

.563

.013

.429

.096

.900

.508

.562
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จากตาราง 5 แสดงว่า การเปรี ยบเทียบสภาพการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้าน มีการ
ปฏิบตั ิไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 6 การทดสอบรายคู่ เพือ่ เปรี ยบเทียบสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน
เล็ก
กลาง
ใหญ่
ขนาดของสถานศึกษา

4.16
4.13
4.20
เล็ก
4.16
.227*
.072
กลาง
4.13
-.154
ใหญ่
4.20
* p≤ .05
จากตารางที่ 6 แสดงว่า สภาพการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ระหว่างโรงเรี ยนขนาดกลางกับขนาดเล็ก แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน

5. อภิปรายผล
5.1 ผลการศึกษาสภาพการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมมีระดับการปฏิบตั ิท้ งั 8 ด้าน มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีการปฏิบตั ิสูงสุด คือ การจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ
มาก รองลงมาคือ ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา มีการปฏิ บตั ิ อยู่ใน
ระดับมาก และด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนได้กาหนดบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถตรงกับงานที่ปฏิบตั ิ และ
ให้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ อีกทั้งผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และคณะครู ได้ร่วมกันกาหนดเป้ าหมายของการประกัน
คุ ณภาพภายในที่ มีความเป็ นไปได้ ซึ่ งทาให้โรงเรี ยนมี การวางแผนในการดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ กษาอย่างเป็ นระบบ มีข้ นั ตอน ส่ งผลให้การดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของเทพฤทธิ์ บุญ
ศี ลพร้อม (2553) ศึ กษา การดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่า การดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิรุฬรัตน์ วารี วะนิช (2554)
ศึ กษาการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในของผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต 1 พบว่า การดาเนินการประกันคุณภาพภายในของผูบ้ ริ หารและครู
โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 อยูใ่ นระดับมาก
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5.2 ผลการศึ กษาเปรี ย บเที ย บสภาพการด าเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย นสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาจาแนกตามตาแหน่ง
การปฏิบตั ิงาน โดยรวม ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผูส้ อนมีการปฏิบตั ิแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ หารซึ่ งเป็ นผูม้ อบนโยบาย และครู ผสู ้ อนซึ่ งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิน้ นั มีความคิดต่าง
คิดหลายมิติ คิดบวก คิดเชิงสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันไป อีกทั้งในส่ วนของผูบ้ ริ หารนั้นมีปริ มาณความรับผิดชอบ
มาก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้านเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร แม้วา่ ผูบ้ ริ หารจะมีความรู ้ความเข้าใจในภารกิจ
รู ปแบบ กฎระเบี ยบต่างๆ ในการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึ กษาเป็ นอย่างดี แต่เมื่อมอบหมายงานให้กบั
คณะทางานการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาในโรงเรี ยน ทาให้ผูบ้ ริ หารมี ส่วนร่ วมเพียงบางส่ วนในระบบการ
ด าเนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพภายใน รวมทั้ง การที่ ผูบ้ ริ ห ารมี ความรู ้ ค วามเข้า ใจระบบประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึ กษา แต่ในการสร้างความเข้าใจและความร่ วมมือของครู บุคลากร และบุคคลที่ เกี่ ยวข้องอาจมีน้อยหรื อ
ปฏิบตั ิให้เห็นเป็ นรู ปธรรมได้ยาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของไพศาล จันทสุรวงศ์ (2554) ได้ศึกษาการเปรี ยบเทียบ
ปั ญหาการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึ กษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนในภาคตะวันออกที่มีประสบการณ์
การบริ หารงาน และขนาดโรงเรี ยนแตกต่างกัน พบว่า ปั ญหาการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งโดยรวม
และรายด้านมีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ประสบการณ์การบริ หารงานโรงเรี ยนและขนาดโรงเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์
อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ขนาดโรงเรี ย นแตกต่ า งกัน และประสบการณ์ ผูบ้ ริ ห ารแตกต่ า งกัน มี ปั ญ หาการ
ดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึ กษาแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทองจันทร์ ชาวไร่ (2555) ได้ศึกษาปั ญหาการดาเนิ นงานประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐานอาเภอแก่งหางแมว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ความ
คิดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับครู ผสู ้ อน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่ วนการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นการเปรี ยบเที ยบความคิดเห็น สภาพการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมและ
รายด้าน มีการปฏิบตั ิไม่แตกต่างกัน

6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
6.1.1 ควรมีการประชุมทาประชาพิจารณ์ทดลองใช้ตรวจสอบปรับปรุ งมาตรฐาน ประกาศใช้และ
เผยแพร่ สู่สาธารณชน และ ควรให้ชุมชนและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องมี ส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพนักเรี ยน
6.1.2 ควรมี ก ารแต่ ง ตั้ง กรรมการเพื่ อ ก าหนดแนวทางให้ความเห็ น และข้อ เสนอแนะโดยการ
ประสานสัมพันธ์กบั ทุกฝ่ าย และมีการดาเนินการตามกิจกรรมโครงการที่กาหนดไว้ในแผน
6.1.3 ควรมี ก ารวิ เ คราะห์ ส รุ ป ผล ตรวจสอบและทบทวนคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและรายงานต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
6.1.4 ควรมีการดาเนิ นการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนในปี สุ ดท้ายของแต่ละช่วงชั้น คือ ม.3
และ ม.6
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6.1.5 ควรจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาระดับการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.1.6 ควรนาเทคนิ คและวิธีการใหม่ที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาทุกกิจกรรมทุกโครงการ ให้
สามารถดาเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
6.2.1 ควรวิจัยแนวทางการในการพัฒนาการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เพื่อให้บุคลากรได้นาไปพัฒนาและแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ น
ระบบ
6.2.2 ควรศึ กษาปั ญหาการพัฒ นาการด าเนิ น การประกันคุ ณภาพภายในของโรงเรี ยนในสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริ หารงานวิชาการที่มุ่งเน้นคุณภาพของโรงเรี ยนประชานิเวศน์
ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน
(Ordinary National Education Test -ONET) ผ่านทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ประจาปี การศึกษา 2558 มีจานวนหนึ่ง
โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนประชานิเวศน์ เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
การดาเนินการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)วิธีการวิจยั ใช้รูปแบบการศึกษาเฉพาะ
กรณี (Case study method) โดยการสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง (Structured selection Interview) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการ
วิจยั รวมทั้งสิ้น 7 คน คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน รองผูบ้ ริ หารฝ่ ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 5 กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยนามาวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา และนาเสนอผลการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการบรรยาย
ผลการวิจยั พบว่าโรงเรี ยนมีกระบวนการบริ หารงานวิชาการที่มุ่งเน้นคุณภาพ 9 ด้าน โดยใช้กระบวนการ
วงจรคุณภาพ Plan การวางแผนงาน Do การปฏิบตั ิ Check การตรวจสอบ Act การปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนา ใน
แต่ละด้าน คือ
1. แนวทางการบริ หารงานวิชาการ 2. การบริ หารจัดการหลักสู ตรระดับสถานศึ กษา 3. การบริ หารการ
จัด การเรี ย นรู ้ 4. การนิ เ ทศงานวิชาการภายในโรงเรี ย น 5. การวัด ผลประเมิ น ผลการเรี ย น 6. การพัฒ นาสื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้ 7. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8. การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
เสริ มสร้ างความเข้มแข็งทางวิชาการ 9. การประกันคุ ณภาพการศึ กษากับงานวิชาการ เพื่อให้การบริ หารงาน
วิชาการมีคุณภาพมากขึ้นและได้คน้ พบ JIRAPORN MODEL จากการกระบวนการบริ หารงานวิชาการที่มุ่งเน้น
คุ ณภาพ 1) J ENJOY 2) I INFORMATION 3) R RELATIONSHIP 4) A ATTIUDE 5) P PARTICIPATIONS
6) O ORGANIZATION 7) R RELAX 8) N NATURE
คาสาคัญ: คุณภาพ การบริ หารงานวิชาการ
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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. ความสาคัญและทีม่ าปัญหาของการวิจัย
การจัดการศึ กษาที่ มีคุณภาพเป็ นกระบวนการที่ ตอ้ งใช้การประสานความร่ วมมือกันหลายฝ่ าย หน่ วย
ปฏิ บตั ิที่มีบทบาทในการจัดการศึ กษาให้มีคุณภาพ พัฒนาผูเ้ รี ยนโดยตรง คือ สถานศึ กษา การที่ สถานศึ กษาจะ
สามารถจัดการศึ กษาได้อย่างมีคุณภาพต้องอาศัยระบบบริ หารจัดการที่ดี กระบวนการสาคัญจะส่ งผลให้ระบบ
บริ หารจัดการดีได้คือ การบริ หารวิชาการ ซึ่งงานวิชาการประกอบด้วย การวางแผนงานวิชาการ การบริ หารจัดการ
หลักสู ตรระดับสถานศึ กษา การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ การนิ เทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน การวัดผลและ
ประเมิ นผลการเรี ยน การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้ การให้ชุมชนมี ส่วนร่ วมในการ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550)
นอกจากนี้ในการจัดการศึกษาในปั จจุบนั ประสบปั ญหาสาคัญคือ เรื่ องผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ค่อนข้างต่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) 2553 ได้กาหนดให้มีการพัฒนาผูเ้ รี ยนไว้ดงั นี้ มาตรา 6 กาหนดให้การจัดการศึ กษาต้องเป็ นไปเพื่อ
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พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ท้ งั ทางร่ างกาย จิ ตใจ สติ ปัญญา ความรู ้ และคุ ณธรรม มี จริ ยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุข
ปั จจุบนั โรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดกรุ งเทพมหานครที่มีท้ งั หมด 438 โรงเรี ยน พบว่าผลคะแนนการ
ทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข้ ั นพื้ น ฐาน (Ordinary National Education Test - ONET) ของนั ก เรี ยน
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทัว่ ทั้งประเทศนั้นมีคะแนนต่ากว่าเกณฑ์ ในขณะเดียวกัน
โรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดกรุ งเทพมหานคร มีโรงเรี ยนประชานิเวศน์ (ประถมศึกษา) ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ ทั้ง
5 กลุ่มสาระเพียงโรงเรี ยนเดียว (สานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร.2558) ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาการบริ หารงาน
วิชาการที่ มุ่งเน้นคุณภาพของโรงเรี ยนประชานิ เวศน์ โรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้เป็ น
แนวทางในการบริ หารงานวิชาการที่มุ่งเน้นคุณภาพเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผเู ้ รี ยนมากที่สุด

2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาการบริ หารงานวิชาการที่มุ่งเน้นคุณภาพของโรงเรี ยนประชานิเวศน์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนประถมศึกษา ประกอบด้วย
9 ด้าน ดังนี้
1. การวางแผนงานด้านวิชาการ
2. การบริ หารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
3. การบริ หารจัดการเรี ยนรู ้
4. การนิเทศภายในโรงเรี ยน
5. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
6. การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้
7. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งใน
วิชาการ
9. การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ

การบริ หารงานวิชาการ
ที่มุ่งเน้นคุณภาพของ
โรงเรี ยนประชานิเวศน์

การบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนประถมศึกษา สานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร 2554
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ผู้ให้ ข้อมูลในการวิจัย การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั คือผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน รองผูบ้ ริ หารฝ่ ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึ กษาศาสตร์ และวัฒนธรรม จากโรงเรี ยน
ประชานิเวศน์ โรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดกรุ งเทพมหานครที่ผา่ นผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ประจาปี การศึกษา 2558
4.2 ขอบข่ ายในการสั มภาษณ์ ได้แก่ การศึ กษาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนประถมศึ กษา สังกัด
กรุ งเทพมหานคร ทั้ง 9 ด้าน ดังนี้ 1. การวางแผนงานด้านวิชาการ 2. การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึ กษา 3.
การบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ 4. การนิ เทศภายในโรงเรี ยน 5. การวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ 6. การพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้ 7. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8. การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งในวิชาการ 9. การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
4.3 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั จานวน 3 เดือน (พฤษภาคม พ.ศ 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2559)
4.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่ งเป็ นแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิ ด จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั เกี่ ยวกับการบริ หารงานวิชาการ และผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์
ตารางที่ 1 เครื่ องมือวิจยั จาแนกตามกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ที่
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ประเภทของเครื่ องมือวิจยั
1 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน 1 คน
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
รองฝ่ ายวิชาการ 1 คน หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ 5 กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ รวมทั้งสิ้น จานวน 7 คน

การตรวจสอบเครื่ องมือ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษาและเนื้อหาของแบบ
สัมภาษณ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ

4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1)
ติดต่อประสานงานวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อขอหนังสื อขอความร่ วมมือไป
ยังผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประชานิ เวศน์ เขตจตุจกั ร สังกัดกรุ งเทพมหานคร (2) นาหนังสื อเสนอต่อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ประชานิเวศน์ เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั (3) ผูว้ ิจยั
เดินทางไปสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลการวิจยั
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งคุณภาพ กรณี ศึกษาแบบเจาะจงผูว้ ิจยั ใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) การสังเกต (observation) การสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง (Structured Interview)
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5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การศึกษาการบริ หารงานวิชาการที่มุ่งเน้นคุณภาพของโรงเรี ยนประชานิเวศน์”
ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
การศึ กษาการบริ หารงานวิชาการที่ มุ่งเน้นคุณภาพของโรงเรี ยนประชานิ เวศน์ ได้จากการสังเคราะห์
ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้ ข้อมูลที่ พบจากการสัมภาษณ์ พบว่า โรงเรี ยนประชานิ เวศน์ เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร เปิ ดทาการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนมีกระบวนการบริ หารงานวิชาการ
มุ่งเน้นคุณภาพ โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ (Deming) PDCA Plan การวางแผนงาน Do การปฏิบตั ิ Check
การตรวจสอบ Act การปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนา ในการบริ หารงานวิชาการ 9 ด้าน คือ 1. แนวทางการบริ หารงาน
วิชาการ 2. การบริ หารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 3. การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ 4. การนิเทศงานวิชาการภายใน
โรงเรี ยน 5. การวัดและประเมินผลการเรี ยน 6. การพัฒนาสื่ อนวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้ 7. การวิจยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8. การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 9. การประกัน
คุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
ซึ่งทาให้โรงเรี ยนมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับดีมาก ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร (SMART SCHOOL) อยู่ในระดับดี เยี่ยม ผลการประเมินคุณภาพภายใน อยู่ใน
ระดับดี เยี่ยม ผลการประเมิ นคุ ณภาพภายนอกระดับการศึ กษาปฐมวัย (รอบที่ 3) อยู่ในระดับดี มาก และมี ผล
คะแนนการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (Ordinary National Education Test – ONET) ผ่านทั้ง 5
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ประจาปี การศึกษา 2558 ซึ่ งมีจานวนหนึ่ งโรงเรี ยนเท่านั้น ในสังกัดกรุ งเทพมหานคร ระดับ
ประถมศึกษา คือ โรงเรี ยนประชานิเวศน์ เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร โดยผลคะแนนผลคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (Ordinary National Education Test - ONET) ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ มีดงั นี้
1. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 60.37
2. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 66.97
3. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 53.93
4. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผ่านเกณฑ์ ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 61.49
5. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้รายวิชาภาษาต่างประเทศ ผ่านเกณฑ์ ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 60.50
ผลการสัมภาษณ์รายด้าน มีดงั นี้
1. แนวทางการบริหารงานวิชาการ
1.1 มีการจัดทาข้ อมูลสารสนเทศงานวิชาการ
ผูบ้ ริ หารมีการวางแผน การจัดทาข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรี ยนประชานิ เวศน์มีการจัดทา
ข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ โดยมี ผูบ้ ริ หารวางแผน ประชุ มคณะกรรมการการจัดทาข้อมูลสารสนเทศงาน
วิชาการ สารวจและจัดทาทะเบียนเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ ได้แก่ สารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ ยวกับ
ข้อมูลห้องเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลบุคลากร นโยบายการ
พัฒนาโรงเรี ยน สร้างเครื่ องมือจัดเก็บข้อมูล นาข้อมูลที่ได้มาแยกประเภทการใช้งาน จัดระบบฐานข้อมูล ได้แก่
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ข้อมูลด้านนักเรี ยน ข้อมูลส่วนตัว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนการศึกษาต่อ ความสามารถพิเศษ ผลการสอบวัดความรู ้
พื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ผลการสอบวัดคุณภาพการศึ กษา ผลการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ข้อมูล
ส่ วนตัว ข้อมูลการปฏิบตั ิงาน ข้อมูลวุฒิการศึกษา ความสามารถพิเศษ การอบรม/สัมมนา ชั้นเรี ยนห้องสนับสนุน
การเรี ยน สื่ อการเรี ยนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ งานวิจยั แหล่งเรี ยนรู ้ ได้ขอ้ มูลตามความต้องการและความจาเป็ น
ในการใช้งาน มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้สะดวก รวดเร็ ว ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั บุคลากรในโรงเรี ยนมีทกั ษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางานได้ มีเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่
ผลงานของโรงเรี ยน โรงเรี ยนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพต่อการบริ หารงานวิชาการ ข้อมูลต้องเป็ น
ปั จจุบนั มีขอ้ มูลแต่ละด้านเพื่อสนับสนุนเป็ นการสอบวัดความรู ้พ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) (ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ประชานิเวศน์และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้, 5 กรกฎาคม 2559)
1.2 การจัดทาแผนงานวิชาการ
ผูบ้ ริ หารมี การวางแผน การประชุ มและแต่ งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนงานวิชาการ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านวิชาการของโรงเรี ยน จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค กลยุทธ์ โครงการ พันธกิจของ
โรงเรี ยน (MISION) วิชาการเด่ นดี โดยเน้นการจัดหลักสู ตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนให้
เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรี ยนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และการอ่าน การพัฒนา
ศักยภาพนักเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ส่ งนักเรี ยนเข้าประกวดแข่งขัน ได้รับ
รางวัล รองชนะเลิ ศ อัน ดับ ที่ 1 การแข่ ง ขัน ตอบปั ญ หาวิ ช าการระดับ ประถมศึ ก ษา งานวัน วิ ช าการ 123 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับการสนับสนุ นส่ งข้าราชการครู และนักเรี ยน ร่ วมกิ จกรรมงานนิ ทรรศการ
วิชาการประจาปี การศึกษา 2558 ในการจัดโครงการจะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการส่ งเสริ มสนับสนุนใน
การจัดหาซื้ อ ผลิตสื่ อและการใช้นวัตกรรม สื่ อเทคโนโลยี ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีพฒั นางานการจัดการเรี ยน
การสอนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถ ตรงตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่ งและมาตรฐาน
วิชาชี พ เพื่อการเป็ นครู มืออาชี พในศตวรรษที่ 21 มี คุณธรรมนาตน การส่ งเสริ มการจัดกิ จกรรมที่ ปลูกฝั งให้
นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิ ยมอันดีงามบนพื้นฐานของความเป็ นไทย มี
คุ ณธรรม มี การติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล เพื่อนามาพัฒนาต่อไป (ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประชานิ เวศน์และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้, 5 กรกฎาคม 2559)
2. ด้ านการบริหารหลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนประชานิเวศน์มีการยึดหลักการมีส่วนร่ วมในการทางาน มีการวางแผนการบริ หารหลักสู ตร มี
การดาเนิ นงานตามแผน เช่น การจัดอบรมครู ท้ งั โรงเรี ยนในการจัดทาหลักสู ตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยแต่ละ
ฝ่ ายแบ่งหน้าที่กนั ทางาน มีการพิจารณาเกี่ยวกับเอกสาร และต้องมีการรายงานผลบันทึกการเรี ยนอย่างสม่าเสมอ
สอบคัดเลือกครู ภาษาและประเมินการสอนสม่าเสมอ มีการพัฒนาครู อย่างต่อเนื่ องโดยมีการอบรม สัมมนา ใน
หน่วยการเรี ยนรู ้ ครู แต่ละคนต้องบูรณาการสอนเพื่อให้เข้าเด็กนักเรี ยน สนับสนุนงบประมาณในการจัดทาสื่ อการ
เรี ยนการสอน และประเมินผลการบรรลุวตั ถุประสงค์ เพื่อนาไปปรับปรุ งหลักสูตรในการพัฒนา ออกแบบเทคนิค
การจัดการเรี ยนการสอน (ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประชานิเวศน์และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้, 5 กรกฎาคม 2559)
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3. การบริหารจัดการเรียนรู้
ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ มีการวางแผน การดาเนิ นการตามแผน จัดประชุม
ระดมสมอง สร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจกับบุคคลทุกฝ่ าย โดยมีการกาหนดขอบข่ายงาน ใน 1. ด้าน
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ คือ มีการส่ งเสริ มครู ให้เข้า อบรม สัมมนา ตรวจสอบแผนการเรี ยนรู ้ มี
การนิ เทศเป็ นระยะ ดูใบงาน โครงการต่างๆตรวจสอบวิเคราะห์บนั ทึกหลังสอนพร้อมหาแนวทางแก้ไข 2. ด้าน
การบริ หารตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หารได้จดั ประชุมระดมสมอง สร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจ
กับบุคคลทุกฝ่ าย โดยมีการกาหนดขอบข่ายงาน และแบ่งงาน โครงการตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่รับผิดชอบ
กาหนดปฏิ ทินปฏิ บตั ิงานอย่างชัดเจน มีการให้กาลังใจในการปฏิ บตั ิงาน โรงเรี ยนประชานิ เวศน์ได้รับรางวัล
โรงเรี ยนแกนนาการอ่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โต้วาที ในการแข่งขันสุ ดยอดเด็กเก่ง BMA TOPTALENT
2015 นักเรี ยนได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงจากการคิดและแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ครั้งที่ 16 ระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการคานวณโดยใช้ลูกคิด การแข่งขันความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์
รางวัลเหรี ยญทองแดง ในการแข่งขันระดับนานาชาติ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันระดับกรุ งเทพ จัดโดย
สานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร นักเรี ยนได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรี ยญทองโครงการ
พัฒนาอัจฉริ ยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ นักเรี ยนได้รับคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ระดับกรุ งเทพมหานคร (ระดับ
ภาค) ในด้านการทดสอบเสริ มความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ จากับบริ ษทั เสริ มปั ญญา 3. ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนา
ผูเ้ รี ยน ผูบ้ ริ หารได้จดั ประชุมระดมสมอง สร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจกับบุคคลทุกฝ่ าย โดยมีการ
กาหนดขอบข่ายงาน มี ปฏิ ทินปฏิ บตั ิ งานชัดเจน แบ่ งหน้าที่ ในการรั บผิดชอบโครงการ กิ จกรรม ชมรมต่างๆ
ส่ งเสริ มการแข่งทักษะวิชาการ การแนะแนวทางให้นักเรี ยนได้เรี ยนต่อโดยมี การประชุ มครู ท้ งั โรงเรี ยน ซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารคอยให้คาแนะนา และตรวจสอบผลเป็ นระยะ และนาผลมาพัฒนา (ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประชานิเวศน์และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้, 5 กรกฎาคม 2559)
4. ด้ านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน
ผูบ้ ริ หารมีการวางแผนการนิ เทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน โดยจัดคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ าย
นิ เทศ มีการนิ เทศครู ทุกคนในโรงเรี ยน คณะกรรมการประชุม เพื่อปรับปรุ งการนิ เทศโดยให้คาแนะนาและให้
กาลังใจผูถ้ ูกนิ เทศ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจะคอยให้คาปรึ กษา สาหรับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจะมีการนิ เทศตลอดเวลา เพื่อ
ส่ งเสริ มการพัฒนาการเรี ยนการสอนของครู และพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง (ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ประชานิเวศน์และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้, 5 กรกฎาคม 2559)
5. ด้ านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ผูบ้ ริ หารมีการวางแผนด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ การดาเนินการตามแผน การให้ความสาคัญ
โดยจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรการฝ่ ายวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยครู ตอ้ งจบการศึกษาวัดผล หรื อวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้มาโดยตรง การทางานเป็ นแบบมีส่วนร่ วม โดยแบ่งครู ฝ่ายวัดผลให้ประจาแต่ละสายชั้น และ
จัดให้ครู วดั ผลมาประจาฝ่ ายวิชาการเพื่อติดต่อประสานงาน โรงเรี ยนประชานิเวศน์จึงมีการทางานอย่างเป็ นระบบ
และรวดเร็ ว นอกจากนี้ โรงเรี ยนประชานิ เวศน์ได้มีการจัดทาโครงการวัดผลและประเมินผลขึ้นเพื่อให้ครู และ
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นักเรี ยนทุกคนพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน มีการทดสอบตนเองโดยแบบทดสอบที่สร้างขึ้นได้มาตรฐานตาม
หลักสู ตรแกนกลาง ซึ่ งส่ งเสริ มความเป็ นเลิศในด้านวิชาการ โดยทางโรงเรี ยนประชานิ เวศน์ได้ร่วมกันวางแผน
และดาเนิ นการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง โดยมีผบู ้ ริ หารคอยให้กาลังใจ และส่ งไปอบรมเฉพาะด้าน ซึ่ งส่ งผลให้ผล
การสอบของนักเรี ยนโรงเรี ยนประชานิ เวศน์ผ่านเกณฑ์ (ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประชานิ เวศน์และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้, 6 กรกฎาคม 2559)
6. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ งเรียนรู้
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีแผนการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้ ได้ให้ความสาคัญจัด
ประชุมเพื่อให้คณะครู ทราบแนวทางการสร้างสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยครู ทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ได้ร่วมกันพัฒนาสื่ อให้สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีการจัดทาทะเบียนสื่ อ ใช้สื่อที่ทาขึ้นไปใช้
ในการสอน เช่น สื่ อมัลติมีเดีย มีนิเทศภายในและประเมินผลการใช้สื่อเมื่อสิ้นปี การศึกษา เพื่อพัฒนาปรับปรุ งสื่ อ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเห็นความสาคัญ จัดสรรงบประมาณในการทาสื่ อ และให้ขวัญกาลังใจ (ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประชา
นิเวศน์และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้, 7 กรกฎาคม 2559)
7. การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประชานิ เวศน์ได้ให้ความสาคัญกับการวิจยั โดยมี การวางแผนการวิจยั เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ให้คาแนะนา สนับสนุนในด้านอุปกรณ์ งบประมาณ มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ใน
การท าวิจัย เพื่ อ พัฒ นานัก เรี ย น สะท้อ นความคิ ด ระหว่า งครู ในโรงเรี ย น ผูบ้ ริ ห ารคอยให้ค าแนะน า ให้การ
สนับสนุนและติดตามผลอย่างใกล้ชิด ซึ่ งงานวิจยั ที่จดั ทาได้เผยแพร่ ในสื่ อสารสนเทศของโรงเรี ยน ครู ทาวิจยั ใน
ชั้นเรี ยนมีการนาปั ญหาในการวิจยั ไปใช้ในการแก้ไขปั ญหาจากนั้นก็มีการประเมินความความหน้าทางด้านการ
เรี ยนของเด็กนักเรี ยน เมื่อสิ้ นภาคเรี ยนมีการแลกเปลี่ยนความคิดและนาเสนองานวิจยั มีการนาผลการวิจยั มาใช้
ในการปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สะท้อนความคิดระหว่างครู ในโรงเรี ยน
มีผบู ้ ริ หารคอยแนะนา นาผลการวิจัยไปพัฒนาและหาวิธีการที่หลากหลาย (ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประชานิ เวศน์และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้, 7 กรกฎาคม 2559)
8. การให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการ
โรงเรี ยนมีการวางแผนด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ผูบ้ ริ หาร
มีการประชุมการสร้างความตระหนักด้านการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง มีการดาเนิ นการประชุมผูป้ กครองโดย
สร้างความตระหนักให้ผปู ้ กครองเป็ นสมาชิกโรงเรี ยน และสารวจความคิดเห็นของผูป้ กครอง ต่อการพัฒนา มีการ
สร้ างเครื อข่ายผูป้ กครองเพื่อเป็ นตัวแทนเสนอแนะ ประชุ มกิ จกรรมต่างๆ โดยมี เกณฑ์การคัดเลื อกตัวแทน
ผูป้ กครอง ต้องเป็ นที่ยอมรับในด้านความดี มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่หวังผลตอบแทน นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
จัดการเรี ยนรู ้ มีกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ผูป้ กครองช่วยสอน โครงการ ประชุมผูป้ กครอง เพื่อสร้าง
ความร่ วมมื อและแก้ปัญหาร่ วมกัน ทาแบบสอบถามความต้องการในด้านการส่ งเสริ มการเรี ยนของนักเรี ยน
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ติดตามผลประเมินผลเป็ นระยะ สรุ ปผลและการพัฒนาในปี ต่อไปโดยทุกคนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
(ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประชานิเวศน์และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้, 7 กรกฎาคม 2559)
9. การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประชุม ชี้ แจง จัดทามาตรฐานโรงเรี ยน สู่ การประกันคุณภาพ มีการดาเนิ นการเป็ น
ระบบการชัดเจน เพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึ กษาให้อยู่ในระดับดี มากทุกมาตรฐาน เพื่อให้เป็ นการประเมิน
ตนเอง ทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนาของโรงเรี ยน เพื่อเป็ นข้อมูลย้อนกลับไปสู่ การปรับปรุ ง
พัฒนาการดาเนินการของโรงเรี ยน ขั้นตอนมีดงั นี้ ขออนุมตั ิโครงการ กาหนดกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วย แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ศึกษามาตรฐานกรุ งเทพมหานครและสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึ กษา
(องค์การมหาชน) วางแผนเตรี ยมการเพื่อปฏิบตั ิ รวมประเมินผลการดาเนิ นงาน โดยกรรมการแต่ละมาตรฐาน
กรรมการประเมินผลสรุ ปผลการประเมิน รายงาน SAR ประจาปี ในส่ วนลักษณะของโครงการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และแผนบริ หารงานอย่างเป็ นระบบประกอบด้วยพันธกิจ กลยุทธ์
โครงการเพื่อเป็ นการประเมินตนเอง จัดทากรอบการประเมินตนเองและจัดทาเครื่ องมือการประเมินตนเองของแต่
ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ซึ่ งผลที่ ผ่านมา การประกันคุณภาพ อยู่ในระดับดี มาก มีการนาผลการประเมินเพื่อมา
พัฒนาปรับปรุ ง (ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประชานิเวศน์และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้, 7 กรกฎาคม 2559)

6. อภิปรายผล
ผลการศึกษา พบว่า การศึกษาการบริ หารงานวิชาการที่มุ่งเน้นคุณภาพของโรงเรี ยนประชานิเวศน์ ผูว้ จิ ยั
ขอนาผลการค้นพบการบริ หารงานวิชาการ
1. ด้ านการวางแผนงานวิชาการ
โรงเรี ยนประชานิ เ วศน์ 1.1 มี ก ารจัด ท าข้อ มู ล สารสนเทศงานวิ ช าการ โดยมี ผู ้บ ริ หารประชุ ม
คณะกรรมการการจัดทาข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ สารวจและจัดทาทะเบียนเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศงาน
วิชาการ ได้แก่ สารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลห้องเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคล ข้อมูล
พื้นฐานชุมชน ข้อมูลบุคลากร นโยบายการพัฒนาโรงเรี ยน สร้างเครื่ องมือจัดเก็บข้อมูล นาข้อมูลที่ ได้มาแยก
ประเภทการใช้ง าน จัด ระบบฐานข้อ มู ล ได้แ ก่ ข้อ มู ล ด้า นนักเรี ย น ข้อ มู ล ส่ ว นตัว ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
การศึ กษาต่อ ความสามารถพิเศษ ผลการสอบวัดความรู ้ พ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ผลการสอบวัดคุ ณภาพ
การศึ กษา ผลการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ข้อมูลส่ วนตัว ข้อมูลการปฏิ บัติงาน ข้อมูลวุฒิการศึ กษา
ความสามารถพิเศษ การอบรม/สัมมนา ชั้นเรี ยนห้องสนับสนุ นการเรี ยน สื่ อการเรี ยนการสอน วัสดุ อุปกรณ์
งานวิจยั แหล่งเรี ยนรู ้ ได้ขอ้ มูลตามความต้องการและความจาเป็ นในการใช้งาน มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้สะดวก
รวดเร็ ว ถูกต้องและเป็ นปั จจุ บัน บุ คลากรในโรงเรี ยนมี ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางานได้ มีเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ ผลงานของโรงเรี ยน โรงเรี ยนมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพต่อการบริ หารงานวิชาการ ข้อมูลต้องเป็ นปั จจุบนั
ซึ่ งสอดคล้องกับสานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร (2554) การวางแผนงานวิชาการ เป็ นการรวบรวม
ข้อมูล สถิติเกี่ ยวกับการบริ หารงานวิชาการ นักเรี ยน บุคลากร จัดทาแนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ ยวกับงาน
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วิชาการ จัดทาแผนงานวิชาการ ซึ่ งมีความสาคัญและจาเป็ นในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน ข้อมูลสาระ
สนเทศเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการวางแผนการบริ หารงานวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศที่ดีตอ้ งเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็ น
ปั จจุบนั สามารถตอบสนองผูใ้ ช้ได้ทนั เหตุการณ์ สามารถนามาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา และนามาปรับปรุ งงานของ
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสามารถศึ กษาผลการทางานของบุคลากรงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
รวมทั้ง ผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นสมารถศึ ก ษาผลการท างานของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน โดยมี ข ้อ มู ล สารสนเทศ
ประกอบการชี้แนะ ช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหานั้นๆ ได้ง่ายขึ้น
1.2) การจัดทาแผนงานวิชาการ
ผูบ้ ริ หารได้ตระหนักถึ งความสาคัญในการจัดทาแผนงานวิชาการโรงเรี ยน มี ระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ การบริ ห ารงานวิช าการ ข้อ มู ล เป็ นปั จ จุ บัน มี ก ารด าเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ
ซึ่ งสอดคล้องกับสานักการศึ กษา กรุ งเทพมหานคร (2554) การจัดทาแผนงานวิชาการใน
โรงเรี ยน เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลให้ได้มาก
ที่ สุด โดยมี ความสาคัญ คื อ 1. การจัดทาแผนงานวิชาการจะเป็ นตัวกาหนดโครงการ/กิ จกรรม/งานที่ จะทาใน
อนาคต 2. โรงเรี ยนสามารถดาเนิ นงานไปตามจุดมุ่งหมายที่ วางไว้ได้ 3.ทาให้สามารถพัฒนาโรงเรี ยนไปตาม
ทิ ศทางที่กาหนดไว้ และสามารถคงอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 4. ช่วยให้ใช้งบประมาณและทรัพยากร
อื่นๆ ได้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. การบริหารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนมีกิจกรรมและประสบการณ์ที่จดั ให้นกั เรี ยน โดยมี
เนื้ อหาสาระชัดเจน เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ประสบผลสาเร็ จ เริ่ มจากการที่ โรงเรี ยนคัดนักเรี ยนตั้งแต่แรกเข้าเรี ยน
อนุบาล คือ การใช้แบบข้อสอบทดสอบและการสัมภาษณ์ เมื่อนักเรี ยนเข้าศึกษา มี การสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนที่
อ่อนและส่ งเสริ มนักเรี ยนที่ เก่งโดยมีการส่ งนักเรี ยนเข้าแข่งขัน ได้ประสบผลสาเร็ จ คือ นักเรี ยนได้รับรางวัล
นักเรี ยนผ่านการทดสอบซึ่งสอดคล้องกับพิทกั ษ์ แก้วในเมฆ (2550) ได้ศึกษาปั จจัยที่สมั พันธ์กบั การบริ หารจัดการ
หลักสู ตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง กลุ่มตัวอย่างคือผูบ้ ริ หารและครู ในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาตรั ง เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยที่ สัมพันธ์กับการ
บริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การปฏิ บัติการบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึ กษาขั้น
พื้ น ฐานส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตรั ง ทั้ง 4 ด้าน ได้แ ก่ การเตรี ย มความพร้ อ ม การจัด ท าหลักสู ต ร การ
ดาเนินการใช้หลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
3. การบริ หารการจัดการเรี ยนรู้ มีการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การบริ หารจัดการ
เรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับจิราภา เพียรเจริ ญ (2556)
กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารมีบทบาทในการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้โดยยึดหลักการแนวคิดและจุดเน้นของการจัดการเรี ยนรู ้
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
โดยเป็ นก าหนดนโยบาย กระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ อ ย่า งเป็ นระบบครบวงจร ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลสูงสุด
4. การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน มีการนิเทศโดยผูบ้ ริ หารตลอดเวลาอย่างต่อเนื่ อง การนิเทศงาน
วิชาการภายในโรงเรี ยนตลอดเวลาโดยกล่าวให้กาลังใจ ซึ่ งสอดคล้องกับคมกริ ช มาตย์วิเศษ (2553) กล่าวว่า การ
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นิ เทศเป็ นวิธีการที่ มีความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถสาหรั บหน่ วยงาน โดยความ
ร่ วมมือของบุคลากรทุกฝ่ ายในการดาเนินงานให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและนวัตกรรมการสอนต่าง ๆ
นอกจากนั้นยังเป็ นการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ครู อีกด้วย การนิ เทศภายในมีความจาเป็ นและความสาคัญอย่างยิง่
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพราะเป็ นความร่ วมมือ ร่ วมใจ ร่ วมแรงของบุคลากรทุกภาคส่ วน
ที่ จะต้องพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษาให้สูงขึ้ น การให้กาลังใจ สร้ างแรงจู งใจให้กับบุ คลากรใน
สถานศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเองในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อมุ่งสู่คุณภาพที่สูงขึ้นของนักเรี ยน
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครู ฝ่ายวัดผลจบสาขาวิชาวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้มาโดยตรง มี
การแบ่งงานการปฏิบตั ิการจัดทาโครงการวัดผลและประเมินผลขึ้นเพื่อให้ครู และนักเรี ยนทุกคนพัฒนาการจัดการ
เรี ยนการสอน ผูบ้ ริ หารได้ให้ความสาคัญจัดคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ ายวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยครู
ต้องจบตรงเอก คือจบฝ่ ายวัดผลมาโดยตรง การทางานเป็ นแบบมีส่วนร่ วม โดยแบ่งครู ฝ่ายวัดผลและประเมินผล
การเรี ยนรู ้ให้ประจาแต่ละสายชั้น และจัดให้ครู วดั ผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้ มาประจาฝ่ ายวิชาการเพื่อติดต่อ
ประสานงาน โรงเรี ยนประชานิเวศน์จึงมีการทางานอย่างเป็ นระบบและรวดเร็ ว นอกจากนี้โรงเรี ยนประชานิเวศน์
ได้มีการจัดทาโครงการวัดผลและประเมินผลขึ้นเพื่อให้ครู และนักเรี ยนทุกคนพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน มี
การทดสอบตนเองโดยแบบทดสอบที่สร้างขึ้นได้มาตรฐานตามหลักสู ตรแกนกลาง ซึ่ งส่ งเสริ มความเป็ นเลิศใน
ด้านวิชาการ โดยทางโรงเรี ยนประชานิ เวศน์ได้ร่วมกันวางแผน และดาเนิ นการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง โดยมี
ผูบ้ ริ หารคอยให้กาลังใจ และส่ งไปอบรมเฉพาะด้าน ซึ่ งส่ งผลให้ผลการสอบของนักเรี ยนโรงเรี ยนประชานิเวศน์
ผ่านเกณฑ์
ซึ่ งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิ การ (2552) กล่าวถึงการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนต้อง
อยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนและเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยน ในการพัฒนา
คุณภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้ประสบผลสาเร็ จนั้น ผูเ้ รี ยนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตาม ตัวชี้ วดั
เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้สะท้อนสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนซึ่งเป็ น
เป้ าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ในทุกระดับไม่วา่ จะเป็ นระดับชั้นเรี ยน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
6. การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและแหล่ งเรี ยนรู้ มีการนาเสนอสื่ อการสอนของคณะครู ทุกคน ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับเพ็ญศรี ศรี สวัสดิ์ และคณะ (2552) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้
ชุ ด สื่ อ ประสมผ่า นเครื อ ข่า ยอิ น เทอร์ เ น็ ตวิช าการประยุก ต์ใ ช้คอมพิ ว เตอร์ ใ นสถาบันการพลศึ ก ษาวิทยาเขต
สุ พรรณบุ รี ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ เรี ยนด้วยชุดสื่ อ
ประสมผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตสู งกว่ากลุ่มที่เรี ยนโดยวิธีบรรยายในชั้นเรี ยนแบบปกติ และผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนด้วยชุดสื่ อประสมผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึ กษา ครู ทุกคนในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ได้มีการแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้ นาเสนอผลงานวิจยั ปลายภาคเรี ยน โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีบทบาทในการมีส่วนร่ วมคอยให้คาแนะนา โดย
สอดคล้องกับสุ ธาภรณ์ วรกาญจนกุล (2556) ได้ศึกษากระบวนการส่ งเสริ ม การทาวิจัยในชั้นเรี ยนโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐมพบว่าความคิดเห็นของครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนที่ มีต่อกระบวนการ
ส่ งเสริ มการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ น
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ระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นต่อกระบวนการส่ งเสริ มการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการให้ความสาคัญกับงานวิจยั ในชั้นเรี ยน และ ด้านการส่งเสริ มให้เกิดความสาเร็ จของ
งานวิจยั ในชั้นเรี ยน และ ด้านการให้ความยอมรับนับถือต่อครู ผทู ้ าวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้านการมีความรับผิดชอบต่อ
ครู ผทู ้ าวิจยั ในชั้นเรี ยน และด้านการส่งเสริ มความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของครู ผทู ้ าวิจยั ในชั้นเรี ยน
8. การให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการโรงเรี ยนมีกิจกรรมที่ให้ชุมชนมี
ส่ วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ผูป้ กครองช่วย
สอนซึ่ งสอดคล้องกับ ปารณทัตต์ แสนวิเศษ (2551) พบว่ายังมีโรงเรี ยนจานวนหนึ่ งที่ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาอย่างได้ผล และประสบความสาเร็ จในการบริ หารงาน เป็ นที่นิยมของผูป้ กครองและนักเรี ยน ตลอดจน
ผูเ้ กี่ยวข้องในการศึกษา จึงเป็ นจุดสนใจในการศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษาและประกอบ
กับผูว้ จิ ยั เป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความตระหนักที่จะศึกษา
แนวคิ ดที่ จะให้ชุมชนได้ร่วมพัฒนาจัดการศึ กษาอย่างได้ผล และประสบผลสาเร็ จโดยเฉพาะ ในโรงเรี ยนที่ มี
ผลงานดีเด่น
9. การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ ผูบ้ ริ หารได้ตระหนักถึงการทามาตรฐานโรงเรี ยนโดย
ให้คณะครู เล็งเห็นความสาคัญสู่การประกันคุณภาพเพื่อให้ดาเนินการเป็ นระบบการชัดเจน มีการจัดทาโครงการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษาภายในโรงเรี ยน โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ซึ่ งสอดคล้องกับชัยวัฒน์ (2553) ที่พบว่าภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารมีอิทธิ พลสู งสุ ดต่อการประกนคุณภาพ
การศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ แคทลียา (2554) นิจวรรณ(2555) ที่ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านผูบ้ ริ หาร
การสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน รองผูบ้ ริ หารฝ่ ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 5 กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้พบ MODEL ที่สามารถนาไปใช้กบั ผูบ้ ริ หารระดับอื่นได้ดว้ ย โดยใช้ชื่อว่า JIRAPORN MODEL
ดังนี้ จุดเด่นในด้านการศึกษาการบริ หารงานวิชาการที่มุ่งเน้นคุณภาพของโรงเรี ยนประชานิเวศน์ 9 ด้านนี้ได้มีการ
ผสมผสานด้วย JIRAPORN MODEL ดังนี้
J ENJOY คือ ความสุ ข ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนใช้เทคนิ คบูรณาการที่หลากหลายไม่วา่ จะเป็ นเทคนิคของการ
สื่ อสาร เทคนิ คการท้าทาย เทคนิ คการเข้าใจ เทคนิ คของภาวะผูน้ า การแนะนา การให้อภัย เทคนิ คของภาวะผูน้ า
เทคนิคการกระตุน้ เสริ มแรงโดยทั้งคาพูดวาจา การให้กาลังใจ เอาใจใส่ ใกล้ชิด ติดตาม โดยใช้จิตวิทยาประเมินว่า
ขณะนี้ ครู เป็ นอย่างไรบ้าง สุ ขหรื อทุกข์ ผูบ้ ริ หารต้องเข้าไปดูแลเหมื อนพี่เหมื อนน้อง เหมื อนญาติ ทาให้ครู มี
ความสุ ข ซึ่ งผลที่ออกมาคือจะได้งานที่ มีความหลากหลาย ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับเวลามาก ต้องมีการทุ่มเท
จริ งใจ ยืดหยุน่ ให้โอกาส เพื่อให้เหมาะสมกับครู สุดท้ายผลที่เกิดขึ้นก็ให้มีความสุขร่ วมกัน มีความภูมิใจร่ วมกัน
I INFORMATION MAN หมายถึง ข้อมูล ระเบียบแบบแผน ทุกอย่างต้องมีระเบียบแบบแผน โครงสร้าง
วัฒนธรรมไทย โครงสร้างทางวัฒนธรรมองค์กร ต้องเชื่ อมด้วยคุณธรรมไม่ว่าจะเป็ นอิทธิ บาท 4 สังคหะวัตถุ 4
โดยการที่ผบู ้ ริ หารปฏิบตั ิกบั ครู ในโรงเรี ยน
R RELATIONSHIP หมายถึง มนุษยสัมพันธ์ การรู ้จกั พูด การยิม้ การวางตัวให้มีเสน่ห์กบั คนรอบข้าง
ปฏิบตั ิตนทาให้คนรอบข้างรู ้สึกว่าน่าคบ ไม่มีการระแวง เป็ นตัวของตัวเอง
A ATTTUDE หมายถึง เจตคติ
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P PARTICIPATIONS หมายถึง การมีส่วนร่ วม ทุกคนต้องมีส่วนร่ วม แต่ไม่จาเป็ นต้องเป็ นเหมือนกัน
หมด เพราะครู แต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน
O ORGANIZATION หมายถึง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยเอาหลักของวัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวติ การดารงตนมีจุดรวม
R RELAX หมายถึง การผ่อนคลาย ยืดหยุน่ ไม่ตึงเครี ยด มีกิจกรรมนันทนาการสอดแทรก เพื่อลด
ภาวะตึงเครี ยด ผ่อนคลาย จะก่อให้เกิดผลดี
N NATURE หมายถึง ความเป็ นธรรมชาติ ไม่มีปรุ งแต่ง จริ งใจ เพราะถ้ามีความจริ งใจต่อกันการทางาน
ก็ประสบผลสาเร็จ

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ผลการศึกษาการบริ หารงานวิชาการที่มุ่งเน้นคุณภาพของโรงเรี ยนประชานิเวศน์โรงเรี ยนที่ไม่
ผ่ า นผลคะแนนการทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ ข้ นั พื้ น ฐาน (Ordinary National Education Test -ONET)
สามารถไปประยุกต์ใช้และพัฒนาโรงเรี ยนต่อไป
(2)โรงเรี ยนที่ไม่ผา่ นผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (Ordinary National
Education Test -ONET) สามารถน าการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนประชานิ เวศน์ ไปใช้ใ นการบริ หารงาน
วิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพของโรงเรี ยนต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาทาการวิจยั โรงเรี ยนที่ไม่ผา่ นผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั
พื้นฐาน (Ordinary National Education Test -ONET)
(2) ควรมี การศึ กษาปั ญหา อุปสรรค โอกาส ของผลโรงเรี ยนที่ ไม่ผ่านคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (Ordinary National Education Test -ONET) เพื่อนาไปพัฒนางานวิจยั ต่อไป
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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 25 ใน 4 ด้าน คื อ ด้านการบริ หารงานวิชาการ ด้านการบริ หาร
งบประมาณ ด้านการการบริ หารงานบุคคล และด้านการบริ หารทัว่ ไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
โรงเรี ยนในสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปี การศึกษา 2558
จานวน 8 โรงเรี ยน โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา ครู โรงเรี ยนในสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 25 ปี
การศึกษา 2558 จานวน 8 โรงเรี ยน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คระกรรมการสถานศึกษา และครู ผสู ้ อน
ซึ่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้มาจากจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ส่วนครู ผสู ้ อนได้มาโดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของเครจซี่ และมอร์ แ กน แล้วใช้วิธีการสุ่ ม อย่างง่ าย รวมจานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูล 281 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ใ น
การศึกษาเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ กษาพบว่า การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการบริ หารบุคคลและด้าน
การบริ หารงานทัว่ ไป มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการบริ หารงานวิชาการ
คาสาคัญ: การบริ หารแบบส่วนร่ วม, การบริ หารการศึกษา, การมีส่วนร่ วม
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของประเทศเกือบทัว่ โลกทางเศรษฐกิจ สังคม และทางการเมือง จาก
กระแสโลกาภิวตั น์ ในยุคแห่ งการเปลี่ยนแปลงและยุคข้อมูลข่าวสาร ทาให้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยซึ่ง
อาจยังปรับตัวไม่ทนั ยังต้องเผชิ ญกับหลายสถานการณ์ปัญหา จากการสรุ ปประมวลทัศนะทางวิชาการของนัก
การศึกษา (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ( 2554) ระบุไว้วา่ ประเทศไทยต้องเผชิญกับปั ญหาหลายประการทั้ง
ปั ญหาการเมือง เศรษฐกิจตกต่าการเสื่ อมทางศีลธรรม ความสูญเสี ยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดแนวคิด
ในการปฏิรูปด้านต่างๆ ของประเทศ ซึ่ งประกอบด้วยการปฏิรูปการเมือง การปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูป
ทางการศึกษา ซึ่ งในส่ วนของการปฏิรูปการศึกษานั้นนับเป็ นการปรับเปลี่ยนการพัฒนาที่เป็ นรากฐานสาคัญของ
การพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศเป็ นหน้าที่ของทุกคนในประเทศที่จะต้องเข้าใจหน้าที่ และแสดงบทบาทให้ถูกต้อง
เหมาะสม กลไกการพัฒนาประเทศมีหลายด้านที่ คอยขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็ นด้านการศึ กษา ด้าน
การเมืองการปกครอง ด้านอุตสาหกรรม ด้านการค้าธุรกิจต่างๆ สิ่ งสาคัญที่เป็ นพื้นฐานสาหรับการพัฒนาประเทศ
คือ การพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่ งถือเป็ นหัวใจสาคัญที่สุด เพราะการศึกษาของคนในชาติเปรี ยบเสมือนเส้นเลือดที่
คอยหล่อเลี้ยงในทุกๆ ด้าน การให้ความสาคัญในด้านการศึ กษาถือเป็ นความจาเป็ นเร่ งด่วนสาหรับทุกประเทศ
สาหรับในประเทศที่พฒั นาแล้วล้วนเป็ นประเทศที่มีประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาที่ดีมาก่อนแล้วค่อย
มุ่งพัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป เหตุน้ ี เองทาให้ทุกภาคส่ วนเริ่ มมีความตระหนักให้ความสาคัญมากขึ้นและปรากฏ
ภาพความชัดเจนขึ้ นเมื่ อพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
บัญญัติสาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของพ่อแม่ ผูป้ กครอง องค์กรหน่วยงานต่างๆ ในการมีส่วนร่ วมจัดการศึ กษา
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และพัฒนาด้านการศึกษา ไม่วา่ จะเป็ นการให้สงั คมได้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ให้สถานศึกษามีการประสาน
ความร่ วมมือกับผูป้ กครองชุมชนทุกๆ ฝ่ ายเพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
การจัดการศึ กษาของประเทศไทยในช่ วงปั จจุ บนั นี้ มุ่งเน้นที่ จะให้องค์กรของสังคมทุกส่ วนเข้ามามี
บทบาทในการจัดการศึกษา และให้มีการกระจายอานาจการจัดการศึกษามาที่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามี
อานาจอิสระในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการ จัดการศึกษาของตนเองมากขึ้นโดยเฉพาะสถานศึกษามีอานาจและความ
รับผิดชอบค่อนข้างเบ็ดเสร็ จ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School - Based
Management : SBM) ด้วยความเชื่อที่วา่ การตัดสิ นใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา น่าจะเกิด
จากการตัดสิ นใจของคณะบุคคลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่ อยู่ใกล้ชิด และมีส่วนเกี่ ยวข้องกับผูเ้ รี ยนมากที่ สุดและที่
สาคัญกระบวนการบริ หารจัดการจะต้องมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ เพราะผลการศึกษาหรื อคุณภาพนักเรี ยนจะเกิดขึ้นที่
โรงเรี ยนเป็ นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ได้กาหนดให้มีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านบริ หารงานบุคคล และด้านบริ หารทัว่ ไป ไปยังคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึ กษาในเขตพื้นที่ การศึ กษาโดยตรง โดยหวังว่า เมื่อมีการกระจายอานาจออกจากกระทรวงไปแล้ว
ขั้นตอนการบริ หารจะน้อยลงเวลาที่ ใช้ในการตัดสิ นใจ แต่ละเรื่ องจะสั้นลง สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาและ
สถานศึกษาจะพึ่งตนเองมากขึ้น ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการจะสู งขึ้น สอดคล้องกับมาตรา 29 ให้สถานศึกษา
ร่ วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู ้จกั เลือกสรรภูมิ
ปั ญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุ นให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน การมีส่วนร่ วมในด้านต่าง ๆ จะสามารถ
นาไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาได้สูงขึ้น ดังนั้น สถานศึ กษาในฐานะที่ เป็ นหน่ วยปฏิ บตั ิที่สาคัญที่สุด
จะต้องแสดงบทบาทให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนู ญและพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติที่เน้นการ บริ หารจัด
การศึกษาโดยการมีส่วนร่ วม ให้ทุกคนทุกฝ่ ายได้แสดงความคิดเห็นและเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาอย่าง
แท้จริ ง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
สานักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอานาจ
จากส่ ว นกลางไปยัง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การบริ หารจัด การสถานศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารกระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ.2547 ในกลุ่มสถานศึ กษาทุกขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่ พิ เศษ ซึ่ ง ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาได้ก ระจายอานาจการบริ หารไปยัง
สถานศึ ก ษาที่ เ ป็ นนิ ติ บุ ค คล ใน 4 ด้า น คื อ ด้า นวิ ช าการ งบประมาณ บริ ห ารงานบุ ค คล และบริ ห ารทั่ว ไป
สนับสนุน นิ เทศ กากับและติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกขนาด ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงมี
บทบาทสาคัญต่อการบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ตรงตามเจตนารมณ์ของการจัด
การศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ก่อให้เกิดความสามัคคี และลดความขัดแย้งในการทางานเพิ่มความไว้วางใจ สร้าง
บรรยากาศที่ ดีในการทางาน ช่วยให้ผูร้ ่ วมงานมีสุขภาพจิ ตดี สร้างความเป็ นประชาธิ ปไตย ลดค่าใช้จ่ายและใช้
ทรัพยากร ช่วยให้การใช้งบประมาณเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บุคลากรเกิดความรู ้สึกว่าเขาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
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องค์การ ก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่ วมกัน เปิ ดโอกาสให้มีการสื่ อสาร ทาให้ผลการปฏิบตั ิงานดีข้ นึ
สอดคล้องกับแนวทางการบริ หารที่ กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ที่เน้นการบริ หารโดยให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ประชาชน และองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการบริ หารจัดการมากขึ้น นั่นคือ การบริ หารโดยองค์คณะบุคคล หรื อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม (ธี ระ รุ ญ
เจริ ญ, 2545)
จากที่ กล่าวมาข้างต้น ผูศ้ ึ กษาเห็ นความสาคัญของการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมจึ งมี ความสนใจว่า ใน
ปั จจุบนั สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 25 ซึ่ งเป็ นสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาที่ผศู ้ ึกษาสังกัดอยู่
นั้น มี ส ภาพการการบริ หารสถานศึ ก ษาแบบมี ส่ ว นร่ ว มของโรงเรี ย นในสัง กัดส านัก งานเขตพื้น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 25 อย่างไร ทั้งนี้เพื่อเป็ นแนวทางให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษานาไปใช้ในการปรับปรุ งพัฒนา ส่งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษา อันจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของสถานศึ กษาได้บรรลุผลตามเป้ าหมายการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารแบบส่วนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูศ้ ึกษาได้นาข้อบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ระบุวา่ การบริ หารและการจัดการศึกษาการจัดระบบ โครงสร้าง
และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยดึ หลักว่า มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 9(2) และการมีส่วนร่ วมขององค์กรชุมชน มาตรา 9(6) กาหนดให้องค์กรชุมชนร่ วม
เป็ นคณะกรรมการการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มาตรา 38 วรรคสอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตร 40 ซึ่งจะรองรับการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาจากกระทรวงใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัว่ ไป (มาตรา 39) บทบัญญัติดงั กล่าว เป็ นแนวทางใน
การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ที่มีต่อสภาพการมี
ส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังปรากฏตามกรอบการวิจยั ตามภาพประกอบที่ 1
ตัวแปรอิสระ
(1) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(2) ครู
(3) คณะกรรมการสถานศึกษา

ตัวแปรตาม
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนในสห
วิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ ใน 4 ด้าน ได้แก่
1) การบริ หารงานวิชาการ
2) การบริ หารงบประมาณ
3) การบริ หารงานบุคคล
4) การบริ หารทัว่ ไป
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) โดยวิธีเก็บข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลจากโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 25 ปี การศึ กษา 2558
จานวน 10 สหวิทยาเขต รวม 84 โรงเรี ยน งานวิจยั นี้ ใช้กลุ่มตัวอย่าง โรงเรี ยนในสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 25 ปี การศึ กษา 2558 จานวน 8 โรงเรี ยน โดยใช้การเลื อก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) (สานักนโยบายและวิชาการสถิ ติ, 2555) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู และคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนในสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 25 ปี การศึ กษา 2558 จานวน 8 โรงเรี ยน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา และครู ผสู ้ อน ซึ่ งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้มาจากจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ส่ วนครู ผสู ้ อนได้มาโดย
กาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970) แล้วใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling)
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และ
ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น เขต 25 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็น
เกี่ ย วกับ สภาพการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการจัด การศึ กษาขั้นพื้ นฐานของโรงเรี ยนในส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น เขต 25 ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริ หารงานวิชาการ 2) การบริ หารงบประมาณ 3)
การบริ หารงานบุคคล และ4) การบริ หารทัว่ ไป
4.3 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั จานวน 7 เดือน (ตุลาคม 2558 – เมษายน 2559)
4.4 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถาม ขั้วมูล
ทั่วไป ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริ หารงานวิชาการ ด้านการ
บริ หารงบประมาณ ด้านการบริ หารงานบุคคล และด้านการบริ หารทัว่ ไป ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) มีตวั เลือก 5 ระดับ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม โดยแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.97
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) นาหนังสื อขออนุ ญาตจากวิทยาลัย บัณฑิตศึ กษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนการวิจยั (2) ขอหนังสื อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 25 เพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 25 (3) ผูศ้ ึ กษาดาเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยนาแบบสอบถาม หนังสื อขอความอนุ เคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากวิทยาลัยบัณฑิตศึ กษาด้านการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม และหนังสื อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ส่ งไปยังโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณี ย ์ จานวน 203 ฉบับ รวบรวมแบบสอบถาม
กลับคืนและเป็ นฉบับที่มีความสมบูรณ์ท้ งั หมด จานวน 203 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึ กษาเรื่ อง “สภาพการบริ หารแบบส่ วนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 25” ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน (N = 281)

ร้ อยละ

105
176

37.37
62.63

46
66
91
78

16.37
23.49
32.38
27.76

2
165
109
5

0.71
58.72
38.79
1.78

18
185
78

6.41
65.84
27.76

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 น้อยกว่า 30 ปี
2.2 30-40 ปี
2.3 41-50 ปี
2.4 51-60 ปี
3. วุฒิการศึกษา
3.1 ต่ากว่าปริ ญญาตรี
3.2 ปริ ญญาตรี
3.3 ปริ ญญาโท
3.4 สูงกว่าปริ ญญาโท
4. ตาแหน่งปั จจุบนั
4.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
4.2 ครู ผสู ้ อน
4.3 คณะกรรมการสถานศึกษา

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 281 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น ร้อยละ 62.63
มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.38 มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น ร้อยละ 58.72 และมีตาแหน่ง
เป็ นครู ผสู ้ อน คิดเป็ นร้อยละ 65.84
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมโดยภาพรวม
ข้ อ
1
2
3

การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่ วม
ด้านการบริ หารงานวิชาการ
ด้านการบริ หารงานงบประมาณ
ด้านการบริ หารบุคคล

ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่ วม
S.D.
X
3.83
0.76
3.96
0.87
4.09
0.91
441

แปลผล
มาก
มาก
มาก

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้ อ
4

การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่ วม
ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป
โดยรวม

ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่ วม
S.D.
X
4.09
0.83
3.99
0.84

แปลผล
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.99, S.D.=0.84 ) เมื่อพิจารณา เป็ นรายด้านพบว่า ด้าน
การบริ หารบุคคลและด้านการบริ หารงานทัว่ ไปมีการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X
= 4.09, S.D.= 0.91 และ X = 4.09, S.D.= 0.83 ตามลาดับ) ลาดับรองลงมาได้แก่ ด้านการบริ หารงานงบประมาณ มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.96, S.D.=0.87) และด้านการบริ หารงานวิชาการมีการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.83, S.D.=0.76)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการบริ หารงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือด้านการบริ หารงานบุคคล โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริ หารวิชาการ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.83, S.D.=0.76) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า ข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ดมี ส่ วนร่ ว มในการวางแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน รองลงมาคื อ
สนับสนุ นสถานที่ ต่างๆ ในชุ มชนให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน ส่ วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุดคื อ ร่ วมมื อ
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของชุมชน
2. ด้านการบริ หารงบประมาณ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.96, S.D.=0.87) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีส่วนร่ วมแสวงหากองทุนช่วยเหลือนักเรี ยนที่ขาดแคลน รองลงมาคือ มี
ส่วนร่ วมประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายที่กาหนดไว้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีส่วน
ร่ วมรับรู ้เกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย ในด้านการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ด้านการบริ หารบุคคล โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.09, S.D.= 0.91) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรี ยนร่ วมกันทางานเป็ นหมู่คณะมีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน รองลงมามีส่วนร่ วมในการแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบตั ิงานใน
โรงเรี ยน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ร่ วมเป็ นคณะกรรมการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับบุคลากร
4. ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.09, S.D.= 0.83) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ส่งเสริ มสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มชมรม หรื อสมาคมของผูป้ กครองหรื อ
ศิษย์เก่า รองลงมาคือ ให้ความช่วยเหลือประสานความช่วยเหลือเพือ่ แก้ปัญหานักเรี ยนทุกๆ ด้าน จัดสัปดาห์
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้ครู และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่ วมแสดงเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความรักท้องถิ่น
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6. อภิปรายผล
จากการศึกษาการศึกษาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ผูศ้ ึกษาขอนาเสนอการอภิปรายผล ดังนี้
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จาก
ผลการศึกษาพบว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
25 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการบริ หารงานวิชาการ รองลงมาคือ ด้านการ
บริ หารงานงบประมาณและด้านการบริ หารทัว่ ไป ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการบริ หารงานบุคคล
แสดงให้เห็นว่าการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ที่ มี การปฏิ บัติ ม ากที่ สุด คื อ ด้านการบริ ห ารวิชาการ ที่ เ กี่ ย วกับ การพัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา การพัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู ้ การวัดผลประเมินผลและเที ยบโอนผลการเรี ย น การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึ กษาการ
พัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึ กษา การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ การนิ เทศการศึ กษา การแนะแนว
การศึ กษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษาการส่ งเสริ มความรู ้ ด้านวิชาการแก่ ชุมชน การ
ประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับถานศึกษาอื่น และการส่งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครั ว องค์กร หน่ ว ยงานสถาบันอื่ นที่ จัดการศึ ก ษา สอดคล้อ งกับ สุ ข ตา แดงสุ วรรณ์ (2558) ที่ ไ ด้ศึกษา
การศึกษาการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่ งผลการศึกษาพบว่าการ
มีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เช่นเดียวกับ
นฤมล ชนะคุม (2557) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษาในเขตอาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ผลการวิ จัย พบว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามบทบาทหน้า ที่ ข อง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอาเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก สิ ริกร ทิ
ติ ยวงษ์ (2556) ได้ศึกษาการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมที่ ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของสถานศึ กษา สังกัด
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของสถานศึ กษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร โดย
ภาพรวม และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก และ การบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร โดย
ภาพรวม และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก อรวรรณ เชื้อโชติ (2555) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หารงาน
วิชาการโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หารงานวิชาการ
โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านหลักสู ตร, ด้านการเรี ยนการ
สอน, ด้านการนิ เทศการสอน, ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับ
มาก อีกทั้งยังมีผลการศึ กษาในทิ ศทางเดี ยวกันกับ สาริ กา ธรรมรักษา (2558) ที่ ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารโรงเรี ยนในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบว่า สภาพ
การมีส่วนร่ วมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ แสดงให้เห็ นว่า โรงเรี ยนได้เล็งเห็ นความสาคัญของการ
บริ หารแบบส่ วนร่ วมภายในโรงเรี ยนระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องเป็ นอย่างดี เป็ นลักษณะ
ของการดาเนิ นงานที่ เปิ ดโอกาสให้ผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องเข้ามามี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ เสนอความคิดเห็ นเพื่อ
ร่ วมกันแก้ไขปั ญหา ดาเนิ นการ ประเมินผล และรวมถึงร่ วมรับผลที่เกิดจากการดาเนิ นการนั้นๆ นอกจากนี้ ยงั มี
การประสานงานและความรับผิดชอบที่ มีร่วมกัน โดยเห็ นแก่ประโยชน์ที่เกิ ดขึ้นกับทางโรงเรี ยน ซึ่ งทาให้การ
ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
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เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในประเด็นของการกาหนดให้กระจายอานาจการบริ หาร และการจัดการศึกษา ซึ่งมี
หลักการบริ หารคือการกระจายอานาจ การมีส่วนร่ วม สอดคล้องกับการศึกษาของ Elliont (1994) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่ วมกับการกระจายอานาจในโรงเรี ยนเพื่อกาหนดคุณภาพของโรงเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า การเพิ่มความ
ร่ วมมื อและการตัดสิ นใจร่ วมกันในการปฏิ บัติงานเพื่อคุ ณภาพของโรงเรี ยนจะส่ งผลต่อการจัดการศึ กษาที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพจะต้องประกอบด้วย การวางแผนล่วงหน้า การวัดผลการได้รับความสนับสนุ นช่วยเหลือ การนา
ความร่ วมมือและการกระจายอานาจไปใช้ในโรงเรี ยน เช่นเดี ยวกับ Frost and Others (2010) ได้ทาการศึ กษาใน
เรื่ องของการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักศึ กษาด้วยความสัมพันธ์กนั ของฝ่ ายวิชาการและฝ่ ายกิ จการนักเรี ยน ซึ่ ง
พบว่าการมีส่วนร่ วมกันของคนในองค์กรที่ประกอบไปด้วย การจัดหลักสู ตรที่ อา้ งอิงประสบการณ์ การเรี ยนรู ้
แบบกลุ่ม สภาพชี วิตนักเรี ยน และการบริ การทางการเรี ยน จะมี ส่วนช่ วยให้การเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนนักศึ กษา
ประสบความสาเร็ จมากขึ้น

7. ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1.1 จากผลการศึกษาพบว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการบริ หารงานวิชาการ ดังนั้นสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู ้อบรมเชิงปฏิบตั ิการ ประชุม สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการ
เพิ่มเติมให้แก่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาของตนเองให้มีประสิทธิภาพต่อไป
1.2 จากผลการศึกษาพบว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ดังนั้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการ
ส่งเสริ มสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการพัฒนาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในสถานศึกษาของตนเอง
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนารู ปแบบการพัฒนาการบริ หารแบบแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการบริ หารแบบแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
2.3 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารแบบแบบมีส่วนร่ วมกับความพึงพอใจในงานของครู
ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
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และ 2)เพื่อเปรี ยบเทียบปั ญหาและความต้องการพัฒนาการบริ หารงานในโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาขอนแก่ น เขต 3 ที่ จาแนกตามตาแหน่ ง ประสบการณ์ และระดับการศึ กษาของ
ผูบ้ ริ หารลุครู กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 3 จานวน 86 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามชนิ ดมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และการทดสอบที (t-test) ผลการศึ กษา พบว่า 1) ปั ญหาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรี ยงลาดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริ หารทัว่ ไป การบริ หารงานงบประมาณ การบริ หารงานวิชาการ และ
อันดับสุ ดท้ายคือ การบริ หารงาน 2)ความต้องกาพัฒนาการบริ หารงานโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อและเรี ยงลาดับตาค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริ หารทัว่ ไป รองลงมา คือการ
บริ หารงานงบประมาณ การบริ หารงานวิชาการ และอันดับสุ ดท้าย คือการบริ หารงานบุคคล 3)เปรี ยบเทียบ
ปั ญหาและความต้องการพัฒนาการบริ หารงานในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ในศูนย์พฒั นาคุณภาพการศึกษาที่ 6 สังกัด
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สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยจาแนกตามตาแหน่ งหน้าที่ ประสบการณ์การ
ทางาน และระดับการศึกษา มีความแตกต่างกัน
คาสาคัญ : ปั ญหาและความต้องการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็ก ในศูนย์พฒั นาคุณภาพการศึกษาที่ 6
สังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
สภาพการดาเนิ นงานของโรงเรี ยนขนาดเล็ก ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 3 ซึ่ ง มี จ านวน 16 โรงเรี ยน คิ ด เป็ นร้ อยละ 22.54 ของโรงเรี ยนทั้งหมดในเขตพื้ นที่ ในปี ที่ ผ่า นมา การ
ด าเนิ น การพัฒ นาโรงเรี ย นขนาดเล็ก จึ ง ถื อ เป็ นความส าคัญยิ่งใน การจัด การศึ กษา ของเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาขอนแก่น 3 อย่างน้อย 2 ประการคือ ประการแรกคือ การลงทุนทางการศึกษา สูงกว่าโรงเรี ยนขนาด
ใหญ่ทุกด้าน ทั้งการใช้ครู อาคารสถานที่ ครุ ภณั ฑ์ สื่ อ อุปกรณ์ เช่น อัตราครู ของโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีนกั เรี ยน
60 คนลงมา ครู 1 คน จะรับผิดชอบนักเรี ยนเฉลี่ย 7 – 9 คน เมื่อเทียบกับโรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนมากกว่า 120
คนขึ้ นไปจะรั บผิดชอบนักเรี ยนเฉลี่ย 18 – 25 คน ประการที่ สองคือ ด้านคุณภาพการศึ กษา จากการประเมิน
มาตรฐานโรงเรี ยนขนาดเล็ก ยังขาดคุณภาพ เนื่ องจากโรงเรี ยนขนาดเล็กส่ วนใหญ่ขาดความพร้อมด้านต่างๆ
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ได้แก่ ครู ไม่ครบชั้น ครู ขาดทักษะการสอนเด็กที่มีหลายกลุ่มอายุในห้องเดียวกัน ขาดครุ ภณ
ั ฑ์ และสื่ ออุปกรณ์
กระบวนการเรี ย นการสอนไม่ส ามารถจัด ได้ครบเต็มรู ปแบบ ตลอดจนครู ผูบ้ ริ ห ารขาดขวัญ และกาลังใจ
นอกจากนี้ ชุมชนและผูป้ กครองก็ไม่มีความพร้ อมที่ จะสนับสนุ นการศึ กษาของบุ ตรหลานให้มีมาตรฐานได้
(แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3 ,2558-2560)
โรงเรี ยนขนาดเล็กจึงต้องพยายามดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนภายใต้ขอ้ จากัดหลายประการ ซึ่งความพยายามนี้
จะต้องดาเนิ นต่อไปเนื่ องจากมีเด็กจานวนมากที่มีปัจจัยจากัดด้านเศรษฐกิจของทางครอบครัว ทางภูมิประเทศที่
ยากลาบากในการเดินทาง โรงเรี ยนขนาดเล็กจึงมีความจาเป็ นจะต้องเปิ ดดาเนินการเรี ยนการสอนต่อไป
จากสภาพดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการพัฒนาการบริ หารงาน
โรงเรี ย นขนาดเล็ก เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโรงเรี ย นขนาดเล็ก ในสัง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั ญหาและความต้องการพัฒนาการบริ หารงานในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ในศูนย์พฒั นาคุณภาพ
การศึกษาที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
2. เพื่อเปรี ยบเทียบปั ญหาและความต้องการพัฒนาการบริ หารงานในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ในศูนย์พฒั นา
คุณภาพการศึ กษาที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่ จาแนกตามตาแหน่ง
หน้าที่ ประสบการณ์ และระดับการศึกษา

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม
ปัญหาการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก
1. การบริ หารวิชาการ
2. การบริ หารงบประมาณ
3. การบริ หารงานบุคคล
4.การบริ หารทัว่ ไป

ตัวแปรต้น
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
1.ตาแหน่ งหน้ าที่
1.1 ผูบ้ ริ หาร
1.2 ครู
2. ประสบการณ์ ทางาน
2.1 ประสบการณ์นอ้ ยกว่า5 ปี
2.2 ประสบการณ์ต้ งั แต่ 5 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาของผู้บริหารและครู
3.1 ปริ ญญาตรี
3.2 สูงกว่าปริ ญญาตรี

ความต้ องการการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก
1. การบริ หารวิชาการ
2. การบริ หารงบประมาณ
3. การบริ หารงานบุคคล
4. การบริ หารทัว่ ไป
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานในการวิจยั
ปั ญหาและความต้องการพัฒนาการบริ หารงานในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ในศูนย์พฒั นาคุณภาพการศึกษาที่
6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จาแนกตามตาแหน่ง ประสบการณ์การทา
ทางานและระดับการศึกษา มีความแตกต่างกัน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผูบ้ ริ หารจานวน 16 คน และครู โรงเรี ยนขนาดเล็กจานวน 96
คน รวมทั้งสิ้น 112 คน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ปี การศึกษา 2559
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้มาจากกาสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ตาราง
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan.1970)ได้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 86 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
4.3.1 ตัวแปรต้น แบ่งเป็ นดังนี้
4.3.1.1 ตาแหน่งหน้าที่
4.3.1.1.1 ผูบ้ ริ หาร
4.3.1.1.2 ครู
4.3.1.2 ประสบการณ์ในการทางาน
4.3.1.2.1 ประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี
4.3.1.2.2 ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
4.3..1.3 ระดับการศึกษา
4.3.1.3.1 ปริ ญญาตรี
4.3.1.3.2 สูงกว่าปริ ญญาตรี
4.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริ หารงานโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ประกอบด้วย
4.3.2.1 การบริ หารวิชาการ
4.3.2.2 การบริ หารงบประมาณ
4.3.2.3 การบริ หารงานบุคคล
4.3.2.4 การบริ หารทัว่ ไป
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีจานวน เป็ นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ มี 2 ตอน
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ ผูบ้ ริ หารและครู จาแนกตามตาแหน่ง
ประสบการณ์ในการทางาน และระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบลักษณะคาถามเป็ นแบบสารวจ
รายการ (checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาในการบริ หารงานและด้านความต้องการพัฒนาการบริ หารงาน
ทั้ง 4 ด้านคือ การบริ ห ารงานวิชาการจานวน 12 ข้อ การบริ หารงานงบประมาณจานวน 6 ข้อ การบริ หารงาน
บุคคลจานวน 5 ข้อและการบริ หารงานทัว่ ไปจานวน 18 ข้อ ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) ระดับตามแนวคิดของลิเคอร์ท(Likert) เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 4 ด้าน จานวน 41 ข้อ แต่ละข้อเป็ น
คาถาม 2 ด้าน คือ ด้านปั ญหาในการบริ หารงานและด้านความต้องการพัฒนาการบริ หารงาน
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
1. ขอหนังสื อจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ถึงผูอ้ านวยการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพื่อติดต่อขออนุญาตและขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ของผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนขนาดเล็ก
2. ดาเนิ นการส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนขนาดเล็ ก จ านวน 112 คน ด้ว ยตนเอง และเก็ บ แบบสอบถามคื น 86 ชุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ100 ของ
แบบสอบถามทั้งหมด
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. เมื่ อได้รับแบบสอบถามคื นแล้วผูว้ ิจัยคัดเลื อกแบบสอบถามฉบับที่ สมบูรณ์ มาวิเคราะห์ และ
ปรากฏว่าทุกชุดมีความสมบูรณ์
2. นาแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์มาลงรหัสให้คะแนนตามน้ าหนักคะแนนแต่ละข้อบันทึกลงใน
คอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทาการวิเ คราะห์ขอ้ มูลแล้วนาผลการคานวณมา
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามความมุ่งหมายและสมมติฐานของการศึกษาค้นคว้าต่อไป
3. การแปลความหมายของคะแนนผูว้ ิจยั กาหนดเกณฑ์สาหรับวัดระดับปั ญหาและความต้องการ
พัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาขอนแก่น เขต 3
โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) เป็ นตัวชี้วดั โดยกาหนดเกณฑ์ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีปัญหา / ความต้องการพัฒนาการบริ หารงานมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีปัญหา / ความต้องการพัฒนาการบริ หารงานมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีปัญหา / ความต้องการพัฒนาการบริ หารงานปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีปัญหา / ความต้องการพัฒนาการบริ หารงานน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีปัญหา / ความต้องการพัฒนาการบริ หารงานน้อยที่สุด
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5. สรุ ปผลการวิจัย
1) ปั ญหาพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็ก โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ การบริ หารทัว่ ไป การบริ หารงานงบประมาณ การบริ หารงานวิชาการ และอันดับสุดท้ายคือ
การบริ หารงาน
2) ความต้องการพัฒนาการบริ หารงานโดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อและ
เรี ยงลาดับตาค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริ หารทัว่ ไป การบริ หารงานงบประมาณ รองลงมา คือการ
บริ หารงานงบประมาณ การบริ หารงานวิชาการ และอันดับสุดท้าย คือการบริ หารงานบุคคล
3) เปรี ยบเทียบปั ญหาและความต้องการพัฒนาการบริ หารงานในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ในศูนย์พฒั นา
คุณภาพการศึกษาที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยจาแนกตามตาแหน่ง
หน้าที่ ประสบการณ์การทางาน และระดับการศึกษา มีความแตกต่างกัน

6. อภิปรายผล
จากการศึกษาปั ญหาและความต้องการพัฒนาการบริ หารงานโรงเรี ยนขนาดเล็ก ในศูนย์พฒั นาคุณภาพ
การศึ กษาที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาขอนแก่ น เขต 3 พบประเด็นสาคัญ คือปั ญหา
โดยรวมและรายด้า นอยู่ใ นระดับ มาก เรี ย งล าดับ ตามค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อ ย ได้แ ก่ การบริ ห ารทั่ว ไป
การบริ หารงานงบประมาณ การบริ หารงานวิชาการ และอันดับสุ ดท้ายคือ การบริ หารงาน 2) ความต้องการ
พัฒนาการบริ หารงานโรงเรี ยนขนาดเล็กในศูนย์พฒั นาคุณภาพการศึกษาที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า มีความต้องการพัฒนาการบริ หารงานโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อและเรี ยงลาดับตาค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริ หารทั่วไป รองลงมา คือ
การบริ หารงานงบประมาณ การบริ หารงานวิชาการ และอันดับสุดท้าย คือการบริ หารงานบุคคล
ตาแหน่ งหน้าที่ และประสบการณ์ การทางานของผูบ้ ริ หารและครู เป็ นบุ คคลที่ มีความสาคัญที่ จะนา
โรงเรี ย นไปสู่ เ ป้ าหมายในการจัด การศึ ก ษา โดยใช้ท้ ัง ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ของการบริ ห ารโรงเรี ย นจึ ง จะเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ธงชัยและชัยยศ สันติวงษ์ (2553) กล่าวว่าตาแหน่งและประสบการณ์เป็ นตัวที่
สาคัญตัวแปลหนึ่ งและมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของคนในองค์กรทาให้ผูบ้ ริ หารและครู ครู เกิ ดทักษะและ
ประสบการณ์จนเกิดความชานาญ สมาน ธีรภาพชาตรี (2554) ได้ศึกษาการบริ หารงานในโรงเรี ยนประถมศึ กษา
ขนาดเล็ก ส านัก งานการประถมศึ ก ษาจัง หวัด ปราจี น พบว่า ผูบ้ ริ ห ารและครู มี ประสบการณ์ ม ากจะสามารถ
แก้ปัญหาในโรงเรี ยนได้ดี วิชิต ทองนุ ้ย (2552) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการบริ หารตลอดจนแนวคิดและ
ผลงานของผูบ้ ริ หารและครู ดีเด่นโรงเรี ยนประถมศึกษาทัว่ ประเทศปี 2550 พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู ดีเด่นส่วนมากมี
วุฒิการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี โดยมีความสามารถในด้านการสื่ อสาร การแก้ปัญหาและมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการนาผลการวิจยั มาพัฒนาการบริ หารงานของโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก ในศูนย์พฒั นาคุณภาพการศึกษาที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ดังนี้
7.1.1 ด้านการบริ หารงานวิชาการ ควรส่ งเสริ มให้ครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็กให้มีความรู ้
ความสามารถด้าน การพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ การศึ กษา การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรี ยน เพื่อเสริ มสร้างให้ครู และผูบ้ ริ หารมีประสิ ทธิภาพต่อไป
7.1.2 ด้านการบริ หารงานงบประมาณ ควรส่ งเสริ มให้ครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็กและให้มี
ความรู ้ความสามารถด้าน การบริ หารการเงิน และการบัญชีในโรงเรี ยน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึ กษา และ การบริ หารพัสดุและสิ นทรัพย์ และควรส่ งเสริ มให้ครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก และ
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการระดม ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึ กษา โดยแสวงหาความร่ วมมือทั้งในท้องถิ่น
หน่วยงานภายนอก และองค์กรเอกชนต่างๆ ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และส่งเสริ มการใช้ทรัพยากรที่มี
อยูอ่ ย่างคุม้ ค่า
7.1.3 ด้ า นการบริ หารงานบุ ค ลากร ควรส่ ง เสริ มให้ ค รู และผู ้บ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ ก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน มีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังประเมินสภาพ
ความต้องการครู กบั ภารกิจของโรงเรี ยน จัดทาภาระงานที่ชดั เจนให้กบั คูที่มีอยูแ่ ละสนับสนุนส่ งเสริ มให้ครู ได้
ปฏิบตั ิงานามภาระงานนั้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมทั้งส่งเสริ มให้ครู ได้มีความก้าวหน้าในการกาหนดตาแหน่ง
ให้สูงขึ้นเพื่อส่งเสริ มขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิราชการ
7.1.4 ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป ควรส่ งเสริ มให้ครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็กคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้นฐานและชุ มชน มี ส่วนร่ วมในการดู แลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน การ
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการ งานบริ การสาธารณะ งานสื่ อเทคโนโลยี รวมทั้งจัดระบบติดตาม
ประเมินผลและนาผลมาใช้ในกาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
7.2.1 ควรมีการศึ กษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้พฒั นาคุณภาพการศึกษาต่อไป
7.2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาภาวะผูน้ าทางวิช าการของครู แ ละผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นขนาดเล็ก ในสัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก

8. กิตติกรรมประกาศ
วิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ ส าเร็ จสมบู ร ณ์ ไ ด้ด้วยดี โดยได้รั บ ความกรุ ณ าจากผูม้ ี พ ระคุ ณ หลายท่ า น ผูว้ ิจัย
ขอขอบพระคุณ ดร.จักรพันธุ์ จันทร์เจริ ญ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ผูซ้ ่ ึงกรุ ณาให้ความรู ้ คาปรึ กษา และตรวจ
แก้ไขจนการค้นคว้าวิทยานิ พนธ์เสร็ จสมบูรณ์ ผูเ้ ขี ยนขอกราบขอบพระคุ ณเป็ นอย่างสู ง ไว้ ณ โอกาสนี้ และ
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ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ชารี มณี ศรี และผูช้ ่วยศาสตราจารย์.ดร.สุ บิน ยุระรัช ที่ กรุ ณารับเป็ น
ประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และให้คาแนะนาเป็ นอย่างดีมาตลอด รวมถึงผูเ้ ชี่ยวชาญการตรวจสอบทั้ง
3 ท่าน ที่ให้คาปรึ กษาแนะนาในการปรับปรุ งแก้ไข คณาจารย์ที่ประสิ ทธ์ประสาทวิชาทุกท่าน ตลอดจนนักวิชาการ
ที่ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาข้อมูลและหนังสื ออ้างอิง จากเอกสารงานเขียนของท่าน จนทาให้วทิ ยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์และ
มีคุณค่า ผูว้ จิ ยั มีความซาบซึ้งในความกรุ ณาและขอขอบพระคุณ อย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูบ้ ริ หารและคณะครู ศูนย์พฒั นาคุณภาพการศึกษาที่ 6 ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และบุคคลในครอบครัว ที่ เป็ นแรงผลักดันและกาลังใจในการเรี ยนระดับปริ ญญาโท
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และ rxy2 = 0.27 กลุ่ ม เจเนอเรชั่น วายเป็ นลบอยู่ที่ rxy3 = -0.08 อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05กล่ าวคื อ
กลุ่มเบบี้ บูมเมอร์ มีระดับเจตคติและระดับการส่ วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา ที่เห็นด้วยมากเช่นกัน อาจจะ
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เป็ นได้วา่ กลุ่มเบบี้ บูมเมอร์ มีการทางานที่ ให้ความสาคัญกับผลงานสอดคล้องกับการมีส่วนร่ วมที่ศึกษามักเป็ น
การวางแผนหรื อการบริ หาร ทาให้ท้ งั สองกลุ่มมีเจตคติในระดับที่สูงมากเนื่องจากเข้าใจเหตุและผลในการทางาน
ปรับตัว อดทน และพยายามสร้างความสาเร็ จได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: เจเนอเรชัน่ เจตคติครู ในสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่นการมีส่วนร่ วม การบริ หาร
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. บทนา
จากสภาพสังคมในยุคปั จจุบนั ที่ประเทศไทยกาลังเข้าสู่ ยคุ แห่ งการเปลี่ยนแปลงและเติบโตค่อนข้างมาก
ส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการภายในประเทศองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด พ.ศ. 2540 โดยเกิดขึ้นจากความต้องการกระจายอานาจ
การบริ หารราชการแผ่นดิ นจากส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคมายังส่ วนท้องถิ่น การศึกษาเป็ นการดาเนิ นงานด้าน
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หนึ่ งที่อยูใ่ นขอบข่ายของการกระจายอานาจ ตาม พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนกระจายอานาจ อย่างไรก็ดีการ
บริ หารจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นมีการจัดการมาเป็ นระยะเวลานานแล้ว แต่ยงั พบปั ญหา
หลายส่ วนเช่น บทบาทยังไม่ชดั เจน นโยบายการบริ หารไม่ตอบสนองต่อประชาชนในพื้นที่ การประสานงาน
บริ หารร่ วมกับครู ของโรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด การมีส่วนร่ วมของครู ในสังกัดองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดต่อการบริ การจัดการ ซึ่งสอคล้องกับงานวิจยั ของ พัธราชัย พัฒนสุวรรณา (2553) ลิขิต ธีรเวคิน (2554)
และณัฐฏ์ภทั ร์ สัมฤทธ์ (2556) ที่พบปั ญหาในการบริ หารจัดการศึกษา และปั ญหาในการบริ หารระหว่างองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดและครู ในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ดังนั้น การปรับหรื อกระตุน้ ให้บุคคลมี ความ
ต้องการหรื อมีความสามารถในการมีส่วนร่ วมในการทางานนั้น จึงต้องอาศัยพื้นฐานของความแตกต่างของแต่ละ
บุ คคล ที่ ตอ้ งกระทาให้สอดคล้องและเหมาะสม เพื่ อการบริ หารจัดการให้มีความสมบู รณ์ เข้มแข็งและยัง่ ยืน
หากแต่ครู ในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดบางส่ วนยังขาดทักษะความสามารถที่เหมาะสม และเจตคติที่ดีต่อ
เรื่ องต่างๆ ต่อการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัดอบจ.ขอนแก่นแก่น มีครู ที่ปฏิบตั ิการสอนซึ่ งมีอายุอยูใ่ นทั้ง 3 ช่วงได้แก่ เบบี้ บูม
เมอร์ (Baby Boomers) ช่วงอายุ 52-70 ปี เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (Generation X) ช่วงอายุ 40-51 ปี และเจเนอเรชัน่ วาย
(Generation Y) ช่วงอายุ 17-39 ปี ซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่ องความสามารถและเจตคติการทางานนอกเหนือจาก
นี้ เจตคติ เป็ นสิ่ งที่เป็ นแนวคิดหริ อมุมมองที่มีต่อเรื่ องใดเรื่ องหนี่ง ดังเช่น โรเจอร์ (Roger , 1978 : 208 – 209 อ้าง
ถึงใน สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร , 2533 : 122) ได้กล่าวถึง เจตคติ ว่า เป็ นดัชนี ช้ ีวา่ บุคคลนั้น คิดและรู ้สึกกับคนรอบ
ข้าง วัตถุหรื อสิ่ งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 กาหนดสาระสาคัญให้กระทรวงกระจายอานาจการ
บริ หารและการจัดการทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และงานบริ หารทัว่ ไป ไปยังสถานศึกษา
โดยตรง เพื่อให้การศึ กษาสร้างคนและสร้างความรู ้ การจัดการศึ กษาดังกล่าวจะต้องคานึ งถึงการมีส่วนร่ วมจึ ง
จาเป็ นต้องยึดเงื่อนไขและหลักการสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ
,2550, หน้า 1-2) ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่สถานศึกษาหรื อผูบ้ ริ หารควรมีความเข้าใจในความแตกต่างของ
เจเนอเรชัน่ เจตคติ และการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา เพื่อช่วยให้สถานศึกษาสามารถวางแผน กาหนด
นโยบาย มอบหมายงานให้ตรงกับความเหมาะสมของครู ในสถานศึกษา หรื อกาหนดแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
การมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย
รู ป แบบการวิจัย ที่ ใ ช้ใ นครั้ งนี้ คื อ วิ จัย เชิ ง สหสั ม พัน ธ์ เป็ นรู ป แบบหนี่ ง ของการวิ จัย เชิ ง บรรยาย
(Descriptive Research) เป็ นการวิจัยเพื่ อ ค้น หาตัว แปรที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งหรื อ สั ม พัน ธ์ กัน โดยตัวแปรอิ ส ระ
(Independent) คือ เจเนอเรชัน่ ส่วนตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ เจตคติ และการมีส่วนร่ วมของครู สงั กัด
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น สาหรับกรอบแนวคิดในการวิจยั แสดงในแผนภาพที่ 1
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เจเนอเรชั่นผู้ตอบแบบสอบถาม
1) เบบี้ บูมเมอร์
2) เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
3) เจเนอเรชัน่ วาย
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ระดับเจตคติ
1) ส่วนของสติและเหตุผล
2) ส่วนของความรู ้สึก
3) ส่วนของแบบพฤติกรรม
ระดับการมีส่วนร่ วม
1) ด้านการบริ หารด้านงานวิชาการ
2) การบริ หารด้านงานบุคคล
3) การบริ หารด้านงานทัว่ ไป
4) การบริ หารงานด้านงบประมาณ
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

3. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเจเนอเรชัน่ ของครู กบั การมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา สังกัดอบจ.ขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาเจตคติของครู กบั การมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา สังกัดอบจ.ขอนแก่น
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจเนอเรชัน่ และเจตคติของครู กับการมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หาร
สถานศึกษา สังกัดอบจ.ขอนแก่น

4. สมมติฐานการวิจัย
1. เจเนอเรชัน่ ของครู มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา สังกัดอบจ.ขอนแก่น
2. เจตคติของครู มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา สังกัดอบจ.ขอนแก่น
3.เจเนอเรชัน่ และเจตคติของครู มีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หารสถานศึกษา
สังกัดอบจ.ขอนแก่น
5. วิธีการดาเนินวิจัย
5.1 แบบแผนการวิจยั
รู ปแบบการวิจยั ที่ ใช้ในครั้งนี้ คือ วิจยั เชิ งสหสัมพันธ์ (Correlation Research) เป็ นรู ปแบบหนี่ งของการวิจยั
เชิงบรรยาย (Descriptive Research) เป็ นการวิจยั เพื่อค้นหาตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องหรื อสัมพันธ์กนั ในปรากฏการณ์
ต่างๆ ค้นหารู ปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในปรากฏการณ์ที่เกิ ดขึ้น ศึกษาความหนักเบาหรื อความ
เข้ม ข้น ระหว่า งตัว แปรต่ า งๆ ในปรากฏการณ์ น้ ั น และคาดคะเนตัว แปรหนึ่ งหรื อ หลายตัว จากตัว แปรใน
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ดชั นีคือ ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คือ ครู สงั กัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่นจานวน552 คน
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กลุ่มตัวอย่ าง คือ ครู สังกัด อบจ.ขอนแก่น จานวน 232 คนเพื่อตอบแบบสอบถามที่ เลือกมาจากกลุ่ม
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั คือครู สังกัด อบจ.ขอนแก่น จานวน 552 คน(สานักการศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังกัด อบจ.ขอนแก่น 2559) และเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ครู สงั กัด อบจ.ขอนแก่น ปี การศึกษา 2559
โดยใช้สูตรการคานวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งกาหนดความเชื่อมัน่ 95%ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน
0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 232 คน การสุ่ มตัวอย่างและแผนการสุ่ มตัวอย่างทาการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้น(Stratified
Random Sampling)
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ประกอบด้วยตัวแปรอิ สระ (Independent) คื อ เจเนอเรชั่น ส่ วนตัวแปรตาม (Dependent variable) คื อ
เจตคติ และการมีส่วนร่ วมของครู สงั กัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น
5.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีจานวน 1 ฉบับคือแบบสอบถามเรื่ อง ผลของเจเนอเรชัน่ ที่ มีต่อเจตคติ
กับการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังขอนแก่น
ตารางที่ 1 ตารางเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ตัวแปร
เจเนอเรชัน่

แหล่งข้ อมูล/ผู้ให้ ข้อมูล
ครู สังกัดอบจ.ขอนแก่น

เจตคติ

แนวคิ ด ทฤษฎี เจตคติ ใ นแนวคิ ด เรื่ อง
องค์ป ระกอบของเจตคติ ข องทิ ต ยา อ้าง
โดย รุ่ งนภา, 2536 ประกอบไปด้วย ส่ วน
ของสติ แ ละเหตุ ผ ล ส่ ว นของความรู้ สึ ก
และส่ วนของแบบพฤติกรรม
แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่ วมและแนวคิด
ทฤษฎี การบริ หารการศึ กษาตามแนวคิ ด
ของส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้น พื้ น ฐาน.2551:38-39โดยมี ส่ วนร่ วม
บริ ห ารในสถานศึ ก ษา ทั้ง 4 ด้าน คื อ 1)
ด้านวิช าการ 2)ด้านงบประมาณ 3) ด้าน
การบริ หารงานบุ ค คลและ 4) ด้า นการ
บริ หารทัว่ ไป

การมีส่วน
ร่ วมในการ
บริ หาร
สถานศึกษา

เครื่องมือวิจัย
แบบทดสอบเลือกตอบ
ช นิ ด ห ล ายตั ว เลื อ ก
(Multiple choice test)
จานวน 3 ตัวเลือก
แบ บ ป ระเมิ น ที่ เป็ น
ม า ต ร ป ร ะ ม า ณ ค่ า
(Rating scale)จ าน ว น
5 ระดับ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1 .ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น วั ด แ ล ะ
ประเมิ น ผล จานวน 3ท่ าน เพื่ อ
ตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิ ง
เนื้ อหา (Content validity) ด้ ว ย
วิ ธี การตรวจส อบ ความตรง
(validity) ให้ ค รอบคลุ ม ความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. หาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง
(index of item – objective
แบ บ ป ระเมิ น ที่ เป็ น congruence : IOC) ระหว่ า งข้ อ
ม า ต ร ป ร ะ ม า ณ ค่ า ค าถามกับ เนื้ อหาคุ ณ ภาพด้า น
(Rating scale)จ าน ว น ความเที่ ย ง (Reliability)และหา
ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ข อ ง
5 ระดับ
แบบสอบถามทั้ งฉบับ โดยใช้
สั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha
Coefficient) ข อ ง ค ร อ น บ า ค
(Cronbach)จากการ (try out) ครู
30 คนได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.989
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5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยจัดทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและ
นาเครื่ องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 232 คนและเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามรายข้อ
แต่ล ะด้านเจตคติ กับ การมี ส่ วนร่ วมในการบริ ห ารสถานศึ กษา ใช้วิธีก ารวิเคราะห์ ข ้อ มูล โดยการบรรยายเชิ ง
วิเคราะห์และสรุ ปตีความจากข้อมูลเกี่ยวกับ หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การวิจยั เอกสาร และการวิเคราะห์เอกสาร
และจากข้อมูลที่บนั ทึกในแบบสอบถามฯ และโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ตามรายข้อแต่ละด้าน และความสัมพันธ์ระหว่างเจเนอเรชัน่ และเจตคติของครู กับการมีส่วนร่ วมของ
ครู ในการบริ หารสถานศึกษา สังกัดอบจ.ขอนแก่นใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการบรรยายเชิงวิเคราะห์และสรุ ป
ตีความจากข้อมูลเกี่ ยวกับหลักการทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง การวิจัยและวิเคราะห์ เอกสาร และจากข้อมูลที่ บันทึ กใน
แบบสอบถามฯ การมีส่วนร่ วม ของครู ในบริ หารสถานศึกษา สังกัดอบจ.ขอนแก่นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
สองชุ ด คื อ เจตคติ ของครู กบั การมี ส่วนร่ วมของครู โดยวิธีการ One way Analysis of Variance: ANOVA สถิ ติ
ทดสอบ F (F-test) วัดระดับการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึ กษาระหว่างเจเนอเรชัน่ ทดสอบความแตกต่าง
รายคู่โดย Scheffe test ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติของครู กบั มีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา โดย
ใช้สมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation)

6. สรุ ปผลการวิจัย
6.1 ผลการศึกษาเจเนอเรชั่นของครู กบั การมีส่วนร่ วมในการบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์ การบริหาร
ส่ วนจังหวัดขอนแก่น
ผูต้ อบแบบสอบถามอยูใ่ นช่วงเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (generation x) เกิดระหว่างปี พ.ศ.2508-2522 (อายุ 40 51 ปี ) มากที่สุด เป็ นจานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละเท่ากับ 36.21 ลาดับรองลงมาผูต้ อบแบบสอบถามอยูใ่ นช่วงเจ
เนอเรชัน่ วาย เกิ ดระหว่างปี พ.ศ.2523-2540 (อายุ 17 - 39 ปี ) จานวน 84 คน คิ ดเป็ นร้อยละเท่ ากับ 32.06 และ
ลาดับสุดท้ายผูต้ อบแบบสอบถามอยูใ่ นช่วงเบบี้ บูมเมอร์ (baby boomers) เกิดระหว่างปี พ.ศ.2489-2507 (อายุ 5270 ปี ) จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละเท่ากับ 26.72
6.2 ผลการศึกษาเจตคติของครู กบั การมีส่วนร่ วมในการบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์ การบริหารส่ วน
จังหวัดขอนแก่ น
ตารางที่ 2 ตารางเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามสาหรับเจตคติเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารสถานศึกษา
เบบี้ บูมเมอร์ (B)
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (X)
เจเนอเรชั่นวาย (Y)
เจเนอเรชั่น
SD ระดับ
SD ระดับ
SD ระดับ
4.06 1.98 มาก 4.02 1.97 มาก 3.87 1.93 มาก
คะแนนเฉลีย่
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พบว่า กลุ่มเบบี้ บูมเมอร์ มีระดับเจตคติในระดับที่เห็นด้วยต่อการมีส่วนร่ วมมากที่สุด หรื อร้อยละ 58.33
ของทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ หรื อร้อยละ 25 และน้อยที่สุดคือ กลุ่มเจเนอเรชัน่ วายหรื อ ร้อยละ
16.67 ในประเด็นที่ ว่า เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ จะทาให้การบริ หารสถานศึ กษาประสบความสาเร็ จ ให้ความสาคัญและ
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา การมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษาทาให้เกิดผลผลิตทาง
การศึ กษาที่ มีคุณภาพ การมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึ กษาทาให้มีการทางานอย่างเป็ นระบบมากขึ้น การ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสถานศึกษา การมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา
6.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างเจเนอเรชั่นและเจตคติของครู กับการมีส่วนร่ วมของครู ในการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดขอนแก่ น
ตารางที่ 3 ตารางเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเจเนอเรชัน่ และเจตคติของครู กับการมีส่วนร่ วมของครู ในการ
บริ หารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ANOVA Table
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
Total

SS
16641
2615.48
19256.5

df
2
229
231

MS
8320.5
11.421

F
728.51

Fcritical
3.0353

p-value
0.0001*

1) การมีส่วนร่ วมของครู ในสังกัดอบจ.ขอนแก่นในการบริ หารสถานศึ กษา ในภาพรวม พบว่า เจเนอ
เรชัน่ เบบี้ บูมเมอร์ ระดับความคิดเห็นนั้นอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่าการบริ หารด้านงาน
บุคคล มีค่าสู งที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 รองลงมาได้แก่ การบริ หารด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67
การบริ หารด้านงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การบริ หารด้านงานทัว่ ไป มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.56กลุ่มเบบี้ บูมเมอร์ มีการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึ กษา สังกัดอบจ.ขอนแก่นในภาพรวมมาก
ที่สุด ถึงสามด้าน คือด้านการบริ หารด้านงานบุคคล ด้านการบริ หารด้านงานทัว่ ไป และด้านการบริ หารงานด้าน
งบประมาณ หรื อร้อยละ 75.0 ของทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ หรื อร้อยละ 25 มีส่วนร่ วมด้านการ
บริ หารด้านงานวิชาการ
2) ความคิ ดเห็ นของครู ในสังกัดอบจ.ขอนแก่ นต่อการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึ กษาด้านงาน
บุคคลพบว่า กลุ่มเบบี้ บูมเมอร์ มีการมีส่วนร่ วมด้านงานวิชาการมากที่สุด หรื อร้อยละ 100.00 ของทั้งหมด และใน
ระดับรองลงมาคือ กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย มีส่วนร่ วมด้านงานวิชาการมาก และกลุ่มเจเนอเรชัน่ เอกซ์ การมีส่วนร่ วม
ด้านงานวิชาการน้อย
3) ความคิ ดเห็ นของครู ในสังกัดอบจ.ขอนแก่ นต่อการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึ กษาด้านงาน
บุคคลพบว่า กลุ่มเบบี้ บูมเมอร์ มีการมีส่วนร่ วมด้านงานวิชาการมากที่สุด หรื อร้อยละ 100.00 ของทั้งหมด และใน
ระดับรองลงมาคือ กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ด้านงานวิชาการมาก และกลุ่มเจเนอเรชัน่ เอกซ์ ด้านงานวิชาการน้อย
4) ความคิดเห็นของครู ในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น ต่อการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
สถานศึ กษาด้านงบประมาณพบว่า กลุ่มเบบี้ บู มเมอร์ มี การมี ส่วนร่ วมด้านงบประมาณมากที่ สุด หรื อร้อยละ
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100.00 ของทั้งหมด รองลงมาคือ กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย มีส่วนร่ วมด้านงบประมาณมาก และกลุ่มเจเนอเรชัน่ เอกซ์ มี
ส่วนร่ วมด้านงบประมาณปานกลาง
5) สภาพปั ญหาและข้อเสนอแนะของครู ในสังกัดอบจ.ขอนแก่นเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
สถานศึ กษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น คือ เห็นว่าเทคโนโลยีเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการติดต่อสื่ อสาร
ทาให้บางครั้งปั ญหาการใช้งานทาให้ไม่สามารถสื่ อสารได้ หรื อรวดเร็ วตามต้องการ และมีขอ้ เสนอแนะในส่วนที่
เกี่ยวกับการบริ หารประสานงาน ให้มีการพัฒนาการประสานงานร่ วมมือที่ทาให้สะดวกและรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
6) ผลจากการศึ กษาความสัมพันธ์ ของเจเนอเรชัน่ และเจตคติ ของครู กบั การมี ส่วนร่ วมในการบริ หาร
สถานศึกษา พบว่า เจเนอเรชัน่ ที่แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่ วมที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดงั กล่าวด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั พบว่ามีค่าสหสัมพันธ์ของกลุ่มเบบี้
บูมเมอร์ และ กลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เป็ นบวกอยูท่ ี่ rxy1=0.34 และ rxy2 = 0.27 ในขณะที่ ความสัมพันธ์ของเจเนอ
เรชัน่ และเจตคติ ของครู กบั การมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา สังกัดอบจ.ขอนแก่น มีค่าสหสัมพันธ์ของ
กลุ่มเจเนอเรชัน่ วายเป็ นลบอยูท่ ี่ rxy3 = -0.08 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7.อภิปรายผล
7.1 เจเนอเรชั่นของครู ในสั งกัดองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดขอนแก่ น กับการมีส่วนร่ วมในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดอบจ.ขอนแก่นพบว่าอยู่ในช่วงเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (generation x) เกิดระหว่างปี พ.ศ.2508-2522
(อายุ 40 - 51 ปี ) มากที่สุด เป็ นจานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละเท่ากับ 36.21 รองลงมาอยูใ่ นช่วงเจเนอเรชัน่ วาย เกิด
ระหว่างปี พ.ศ.2523-2540 (อายุ 17 - 39 ปี ) จ านวน 84 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละเท่ ากับ 32.06 และล าดับ สุ ด ท้ายอยู่
ในช่วงเบบี้ บูมเมอร์ เบบี้ บูมเมอร์ (baby boomers) เกิดระหว่างปี พ.ศ.2489-2507 (อายุ 52- 70 ปี ) จานวน 62 คน
คิดเป็ นร้อยละเท่ากับ 26.72 ซึ่งจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความครอบคลุม ครบถ้วนของทั้งสามกลุ่มที่มีอยูจ่ ริ งของครู
ในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
7.2 เจตคติ ข องครู ในสั งกัด องค์ การบริ ห ารส่ วนจังหวัด ขอนแก่ น กับ การมีส่ วนร่ วมในการบริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดขอนแก่ น
พบว่า กลุ่มเบบี้ บูมเมอร์ มีระดับเจตคติในระดับที่เห็นด้วยต่อการมีส่วนร่ วมมากที่สุด หรื อร้อยละ 58.33
ของทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ หรื อร้อยละ 25 และน้อยที่สุดคือ กลุ่มเจเนอเรชัน่ วายหรื อ ร้อยละ
16.67ซึ่ งจากการศึ ก ษาวิเคราะห์ ลกั ษณะของกลุ่ มเบบี้ บู ม เมอร์ ที่ ที่ มี ชีวิตเพื่ อการทางาน เคารพกฎเกณฑ์ ให้
ความสาคัญกับผลงานแม้วา่ จะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความสาเร็ จ จึงอาจจะเป็ นปั จจัยที่ทาให้ครู ในสังกัด
อบจ.ขอนแก่นกลุ่มเบบี้ บูมเมอร์ มีระดับเจตคติต่อการมีส่วนร่ วมในระดับที่สูงมากที่สุด อาจเนื่ องมาจากสถานที่
ทางานที่เหมาะแก่การทางาน และผูบ้ งั คับบัญชาให้โอกาสในการพิสูจน์ความสามารถ และได้รับการชื่นชมและ
ให้ รางวัล การท างาน ท าให้ ค รู ในสัง กัด ฯ กลุ่ ม เบบี้ บู ม เมอร์ มี ระดับ เจตคติ ต่ อ การมี ส่ วนร่ วมในการบริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดอบจ.ขอนแก่นในระดับที่สูงมากที่สุดดังกล่าว
7.3 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างเจเนอเรชั่ น และเจตคติ ข องครู กับ การมีส่ วนร่ ว มของครู ในการบริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดขอนแก่ น
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1) การมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หารสถานศึกษา สังกัดอบจ.ขอนแก่นในภาพรวม พบว่า เจเนอเรชัน่
เบบี้ บู มเมอร์ ระดับความคิดเห็ นนั้นอยู่ในระดับมากที่ สุด จากค่าเฉลี่ ยการบริ หารด้านงานบุ คคล มี ค่าสู งที่ สุด
เท่ ากับ 4.90 รองลงมาได้แก่ การบริ ห ารด้านงบประมาณ ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.67 การบริ ห ารด้านงานวิชาการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การบริ หารด้านงานทัว่ ไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56ซึ่ งจากการศึกษา
วิเคราะห์ลกั ษณะของกลุ่มเบบี้ บูมเมอร์ ที่มีการทางานในลักษณะที่เคารพกฎเกณฑ์ กติกา อดทน ให้ความสาคัญ
กับผลงาน และช่วงอายุที่มาก ระดับหรื อตาแหน่งการทางานที่สูง (จากช่วงอายุ อายุ 52- 70 ปี ) จึงเป็ นอาจจะเป็ น
อีกปั จจัยที่สาคัญที่ทาให้ครู ในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่นกลุ่มเบบี้ บูมเมอร์ มีการมีส่วนร่ วมของ
ครู ในภาพรวมในระดับที่สูงมาก ในการบริ หารด้านงานบุคคล การบริ หารด้านงานทัว่ ไป และการบริ หารงานด้าน
งบประมาณ ที่ ส่วนใหญ่เป็ นงานที่ ตอ้ งวางแผนและเกี่ยวข้องกับนโยบาย การกากับดูแลติดตาม และเป็ นระดับ
หัวหน้างาน
2) สภาพปั ญหาและข้อเสนอแนะของครู ฯ เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา พบว่า เห็น
ว่าเทคโนโลยีเป็ นสิ่ งที่ สาคัญในการติดต่อสื่ อสารและมีขอ้ เสนอแนะต้องการให้มีการพัฒนาการประสานงาน
ร่ วมมือที่ทาให้สะดวกและรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
3) ความสัมพันธ์ของเจเนอเรชัน่ และเจตคติของครู กบั การมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น
กล่าวคือ เจเนอเรชัน่ กลุ่มเบบี้ บูมเมอร์ และ กลุ่มเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกบั การ
มีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา กล่าวคือ กลุ่มเบบี้ บูมเมอร์มีระดับเจตคติที่เห็นด้วยมากกับการมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารสถานศึกษา ซึ่ งมีระดับการส่ วนร่ วมมากด้วยเช่นกันอาจจะเป็ นได้วา่ กลุ่มเบบี้ บูมเมอร์ มีการทางานที่
อดทน ให้ท้ งั สองกลุ่มอาจจะอยู่ในระดับบริ หาร หรื อผูบ้ ังคับบัญชา ซึ่ งสอดคล้องกับการมี ส่วนร่ วมที่ ศึกษาที่
ลักษณะหรื อขอบข่ายงานมักเป็ นการวางแผน นโยบาย หรื อการบริ หาร ทาให้ท้ งั สองกลุ่มมีเจตคติต่อการมีส่วน
ร่ วมในการบริ หารสถานศึกษาในระดับที่สูงมากเนื่ องจากเข้าใจเหตุและผลในการทางาน การปรับตัว จึงอาจเป็ น
ปั จจัยให้ครู ในทั้งสองเจเนอเรชัน่ มีส่วนร่ วมในระดับที่สูงมากด้วยเช่นกัน

8.ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
1 ) ผลการวิจยั พบว่าการมีส่วนร่ วมของครู จะได้พฒั นาการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของครู กลุ่มอื่นๆ ให้
มากยิง่ ขึ้น เพื่อการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2) ผลการวิจยั พบว่าการมีส่วนร่ วมของครู ฯ กับการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษาฯ ทั้งหมด 4
ด้านคือ ด้านการบริ หารงานวิชาการ การบริ หารด้านงานบุคคล การบริ หารด้านงานทัว่ ไป และการบริ หารงานด้าน
งบประมาณ ควรพัฒนาและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของครู ทุกกลุ่ม ให้ครอบคลุมครบทุกด้านมากยิ่งขึ้น เพื่อการ
บริ หารงานสถานศึกษาและบริ หารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
8.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1) นาผลการศึ กษาออกแบบและพัฒ นารู ป แบบการมี ส่วนร่ วมของครู ในสังกัดองค์การบริ ห ารส่ วน
จังหวัดขอนแก่นกับการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา สังกัด อบจ.ขอนแก่นให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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2) ศึกษาเปรี ยบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างอื่นในการมีส่วนร่ วม และจาแนกความแตกต่างการมีส่วนร่ วมให้
ชัดเจนยิง่ ขึ้น เพื่อการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพกว่าเดิมต่อไป
3) ศึกษาเป็ นกรณีศึกษา (Case study) ของแต่ละกลุ่มเจเนอเรชัน่ เพื่อศึกษาจาเพาะรายละเอียดของที่
เจาะจงมากยิง่ ขึ้น เพื่อการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพกว่าเดิมต่อไป
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545มาตรา 39 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
มาตรา 33 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กาหนดให้มีการแบ่ งเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาและมัธยมศึ กษา ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิ การได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิ การกาหนดให้มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จานวน 183 เขต และสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา จานวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวง
ศึกษาธิ การเรื่ องการแบ่งส่ วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553 ประกาศ ใน
ราชกิ จจานุ เบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 และได้ออกประกาศกระทรวง
ศึ กษาธิ การ เรื่ องการแบ่งส่ วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่ วนราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาออกเป็ น 7 กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ องการ
แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่มธั ยมศึกษาออกเป็ น 6 กลุ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)
พร ะ ร าชบั ญ ญั ติ ร ะเ บี ยบบริ หาร ราชการ กร ะท รวง ศึ กษาธิ การ พ.ศ. 2546ไ ด้ ก าหนดให้
กระทรวงศึกษาธิ การ กระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริ หารงานบุคคล และการบริ หารงานทัว่ ไป ไปยังคณะกรรมการ เขตพื้นที่ การศึ กษา และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง กระทรวงศึกษาธิ การ จึงได้ออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอานาจการบริ หารและการจัดการการศึกษา ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็ จในการกระจายอานาจโดยมีหลักการ
ที่สาคัญ คือ 1) ยึดและดารงหลักเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายด้านการศึกษา 2) มีความเป็ นอิสระและความ
คล่องตัว ในการบริ หาร และจัดการศึกษารวมทั้งขีดความสามารถและความรับผิดชอบของผูร้ ับการกระจายอานาจ
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3) มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมของชุมชน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื้นที่ 4) มุ่งให้เกิ ดผลสาเร็ จอยู่ที่สถานศึกษาโดย
เน้นให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งเพิ่มความคล่องตัวในการดาเนิ นการกระจายอานาจทั้ง 4 ด้านไปยังสถานศึกษา
มากที่ สุด 5) เพิ่มคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพให้แก่ สถานศึ กษา 6) มอบหมายให้ผูท้ ี่ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการ
ดาเนิ นการเป็ นผูต้ ดั สิ นใจในเรื่ องนั้นๆโดยตรงและต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ เพื่อรองรับการการกระจาย
อานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานได้ก าหนดกรอบการบริ ห ารงานบุ ค คลไว้ดัง นี้ การ
บริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็ นภารกิจสาคัญที่มุ่งส่ งเสริ มให้สถานศึกษาสามารถปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนอง
ภารกิ จของสถานศึ กษา เพื่อดาเนิ นการด้านการบริ หารงานบุคคล ให้เกิ ดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย
ระเบี ย บ เป็ นไปตามหลัก ธรรมาภิ บ าลข้า ราชการครู และบุ ค คลทางการศึ ก ษา ได้รั บ การพัฒ นา มี ค วามรู ้
ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมัน่ คงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่ งจะส่ งผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึ กษาของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องดาเนิ นการ
ในภารกิจหลัก คือ การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง การสรรหาและการบรรจุ แต่งตั้ง การเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ วินยั และการรักษาวินยั และการออกจากราชการ แต่งานบริ หารบุคคล เป็ นงาน
ที่ยงุ่ ยากและซับซ้อน เพราะต้องทางานเกี่ยวข้องกับคน ซึ่ งมีความรู ้ความสามารถตลอดจนมีความสานึ กแตกต่าง
กัน และที่สาคัญ คนเป็ นสิ่ งที่มีชีวิตจิตใจ มีอารมณ์ ผูบ้ ริ หารจึงต้องประสบกับปั ญหาต่าง ๆ ในการบริ หารบุคคล
ซึ่ งปั ญหาที่สาคัญ ได้แก่ ปั ญหาการวางแผนการบริ หารบุคคล ปั ญหาการสรรหาและการแต่งตั้งบุคคล ปั ญหาการ
พัฒนาบุคคล ปั ญหาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานปั ญหาการให้บุคคลพ้นจากงานและปั ญหาการควบคุม กากับ
ติดตาม และนิเทศบุคคล (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)
อานาจหน้าที่ ของสถานศึ กษาด้านการบริ หารบุ คคล เป็ นภารกิ จสาคัญที่ มุ่งส่ งเสริ มให้ส ถานศึ ก ษา
สามารถปฏิ บัติงานเพื่อตอบสนองภารกิ จของสถานศึ กษา เพื่อดาเนิ นการด้านการบริ หารบุ คคลให้เกิ ดความ
คล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา มีความรู ้ ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมัน่ คงและก้าวหน้า
ในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ขอบข่ายอานาจหน้าที่ของการบริ หาร
บุคคลในสถานศึกษา ประกอบด้วย ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง ด้านการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ ด้านวินยั และการรักษาวินยั และด้านการออกจาก
ราชการ (เสนาะ ติเยาว์, 2552)
สภาพการบริ หารงานบุคคลของสถานศึ กษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาชัยภูมิ
เขต 2 ใช้การบริ หารงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การในด้านการบริ หารงานบุคคล เพื่อให้เกิดคุณภาพ
สู งสุ ดมี การกระจายอานาจตามลาดับขั้นตอนในการบังคับบัญชา โดยมุ่งเน้นให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ให้สิทธิโรงเรี ยนในการบริ หารงาน โดยคานึงถึงประสิ ทธิ ผลของการจัดการศึกษาเป็ นสาคัญ
ในสถานศึกษา จะแบ่งการบริ หารงานออกเป็ น 4 ฝ่ าย ดังนี้ ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ ฝ่ ายบริ หารงานแผนโครงการ
และงบประมาณ ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล และฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไปซึ่ งแต่ละฝ่ าย จะมีรองผูอ้ านวยการเป็ นผูบ้ ริ หาร
และมีหวั หน้าฝ่ ายต่างๆ ดูแลงานที่ปฏิบตั ิ โดยในฝ่ ายบริ หารงานบุคคลจะทาหน้าที่ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรใน
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สถานศึ กษา เช่ น การบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่ อนวิทยฐานะ ระเบี ยบวินัยของครู และจรรยาบรรณของครู เป็ นต้น
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2, 2557)
ปั ญหาการบริ หารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต
2 ในด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ ด้านวินยั และการรักษาวินยั และด้านการออกจากราชการ ปรากฏว่าบุคลากรที่
ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษามีไม่เพียงพอ มีการจัดบุคลากรเข้าปฏิบตั ิงานไม่ตรงกับความรู ้ความสามารถ และความ
ถนัด บุ ค ลากรที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ป ฏิ บัติ ง านไม่ ไ ด้เ ข้า รั บ การฝึ กอบรมและพัฒ นาความรู ้ ใ นด้า นงานการ
บริ หารงานบุคคล บริ หารงานบุคคลถ้ามีการวางแผนที่ดีและปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารงานบุคคลอย่างเคร่ งครัด
จะทาให้การดาเนิ นงานบรรลุวตั ถุประสงค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2, 2557)
ดังนั้นผูว้ ิจยั ในฐานะเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มบริ หารงานบุคคล จึ งมีความสนใจที่ จะศึกษาสภาพ
ปั ญหา และแนวทางการบริ หารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 2 ว่าสถานศึกษามีสภาพและปั ญหาในการบริ หารงานบุคคลอย่างไรมีขอ้ เสนอแนะในการบริ หารงานบุคคล
อย่างไร เพื่อเป็ นการวางแผนการบริ หารงานบุคคลของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นและเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูลในการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการบริ หารงานบุคคลในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการบริ ห ารงานบุ ค คลของสถานศึ ก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
(2) เพื่อกาหนดแนวทางในการบริ หารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาตามขอบข่ าย
บริหารงานบุคคล 5 ด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ,2555 )
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลังคนและการกาหนดตาแหน่ง
2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3. ด้านการเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
4. ด้านวินยั และการรักษาวินยั
5. ด้านการออกจากราชการ
แนวทางการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey research) โดยวิธีเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลจาก
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 จานวน 264 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 จานวน 155 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั โดยการใช้ตาราง Krejcie& Morgan(Robert V. Krejcie and Earyle
W. Morgan) ได้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งจ านวน 155 คน และสุ่ ม เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า ง อย่า งมี ร ะบบ (Systematic Random
Sampling)จากบัญชีรายชื่อของโรงเรี ยน ตามสัดส่วน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา คือ สภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาตามขอบข่าย
บริ หารงานบุคคล
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคลเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลของสถานศึกษาซึ่ ง
ประกอบด้วยประเด็นการสอบถาม 5 ด้าน มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า (Rating scale) จานวน 5 ระดับ ตอนที่ 3
แบบสอบถามปลายเปิ ด เป็ นส่วนของข้อเสนอแนะ มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open-ended question)
การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้ อหา ใช้วธิ ีการคานวณหาค่า IOC ส่วนการตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความเชื่ อ มัน่ (Reliability)ใช้วิธีการค านวณหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ผลการนาเครื่ องมือวิจยั ไปทดลองใช้ (Try out) กับผูท้ ี่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30
คน ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.92
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) นาหนังสื อขออนุญาตจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุมเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนการวิจยั (2)
ผูว้ จิ ยั ทาการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองออกไปยังกลุ่มตัวอย่างจานวน 155 ชุด (3) จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง (4) สามารถรวบรวมแบบสอบถามที่ สมบู รณ์ มาจนครบ 155ชุ ด (5) ตรวจสอบความสมบู รณ์ ของ
คาตอบในแบบสอบถาม (6) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิ ต (Arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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5. สรุ ปผลการวิจัย
แนวทางการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1. สภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลของสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
แต่ละด้าน ทุกด้านมีสภาพและปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก
ได้แก่ ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ ง (̅X=3.40) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (̅X=3.39)
ด้านวินยั และการรักษาวินยั (X̅ =3.34) และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการออกจากราชการ (X̅=3.28)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (̅X)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคล
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมและรายด้าน
ระดับความคิดเห็น
การบริหารงานบุคคล
̅
S.D.
แปลผล
𝐗
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
3.40
0.50
ปานกลาง
2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3.39
0.44
ปานกลาง
3. ด้านการเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
3.30
0.54
ปานกลาง
4. ด้านวินยั และการรักษาวินยั
3.34
0.49
ปานกลาง
5. ด้านการออกจากราชการ
3.28
0.41
ปานกลาง
เฉลีย่
3.34
0.48
ปานกลาง
2. แนวทางการบริ หารงานบุคคลของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้านพบว่า
2.1 ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้เสนอแนวทางคือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการแจ้งผลวิเคราะห์อตั รากาลัง ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ถูกต้อง ตรงกับ
ความต้องการของสถานศึ กษา และการนาแผนอัตรากาลังสู่ การกาหนดตาแหน่ง ควรกาหนดจานวนข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ กษาให้ครบตามบทบาทหน้าที่ และภารกิ จของสถานศึ กษา และมี ครู ครบทุ กวิชา จัดให้
สถานศึ กษามีการประชุมผูเ้ กี่ ยวข้องสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และกระบวนการดาเนิ นการ เพื่อรับทราบ
ข้อมูล จานวนครู นักเรี ยน และผูเ้ กษียณ รวมทั้งปั ญหาเบื้องต้นที่มีผลต่อการวางแผนอัตรากาลังร่ วมกันเป็ นประจา
ควรประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของสถานศึกษาให้เป็ นปั จจุบนั และมีความถูกต้อง ชัดเจน ตรง
กับความต้องการของสถานศึกษา และสอดคล้องกับแผนอัตรากาลังอย่างชัดเจน และโรงเรี ยนที่มีขนาดเล็กที่มีปัญหา
การจัดการเรี ยนการสอน ครู สอนไม่ครบชั้นและไม่ตรงตามกลุ่มสาระ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรให้มีการจัด
จ้างครู อตั ราจ้างโดยแก้ไขหลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่งเพื่อให้สามารถจ้างครู อตั ราจ้างได้
2.2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้เสนอแนวทางคือ สถานศึกษาควรจัด
ให้มีการประชุม ผูท้ ี่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และกระบวนการโดยนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการรับโอนหรื อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ามาปฏิบตั ิงานประจาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อให้เกิดความเป็ น
ธรรมกับทุกฝ่ าย และเกิดความโปร่ งใส ยุติธรรม รวมทั้งได้บุคลากรที่มีความสามารถตรงตามวิชาเอก การสรรหา
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และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องพิจารณาสาขาวิชาเอกที่
สถานศึกษามีความต้องการเป็ นสาคัญ เพราะโรงเรี ยนเป็ นผูจ้ ดั การศึกษา ซึ่ งจะส่ งผลต่อการบริ หารจัดการสถาน
ศึ กษาและการจัดการเรี ยนการสอน ส่ งผลให้คุณภาพของผูเ้ รี ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ให้
บุคลากรในสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการจัดทาคู่มือในการดาเนิ นการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งเพื่อการดาเนินการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
2.3 ด้านการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิราชการ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้เสนอแนวทาง
คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการอบรมหลักสู ตรการพัฒนาด้านมาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชี พ คุณธรรมจริ ยธรรม ให้กบั ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษาเป็ นประจา และมีการ
ติดตามประเมินอย่างต่อเนื่ องสถานศึกษาแต่ละแห่ งควรมีแผนการจัดฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและต้องแจ้งเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อพิจารณา
ความดีความชอบล่วงหน้า เป็ นประจาทุกรอบการประเมิน การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ต้องยึดหลัก
คุ ณธรรม โปร่ งใส ยึดผลการปฏิ บัติงานเป็ นหลัก เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิ งานและได้ผลการ
ปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพสถานศึกษาต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบนอกเหนื อจากงานสอนให้มีความ
ชัดเจนตรงตามความรู ้ ความสามารถ รวมทั้งต้องส่ งเสริ มให้บุคลากรมี ความรู ้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสถานศึ กษาต้องมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลังจากการฝึ กอบรมและศึกษาดูงาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ต่อไป
2.4 ด้านวินยั และรักษาวินยั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้เสนอแนวทางคือ หน่วยงานต้นสังกัดควรจัด
มีการอบรมพัฒนา มาตรฐานการปฏิบตั ิตน จรรยาบรรณวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และ
ความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบวินยั เป็ นประจาทุกปี ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ควรนาหลักธรรมาภิบาลมา
เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีเปิ ดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่ วมการกาหนดระเบียบวินยั เพื่อใช้ใน
การปฏิ บัติ งานในสถานศึ ก ษาและควรส่ ง เสริ ม ให้บุคลากรมี ความรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับระเบี ย บกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเช่น จรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ ระเบียบว่าด้วยการลา ฯลฯ โดยสถานศึกษา
หรื อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดให้มีการอบรม
2.5 ด้านการออกจากราชการ ผู ้บริ หารสถานศึ กษาได้เสนอแนวทางคื อ สถานศึ กษาควรจัด ท า
ทะเบียนควบคุมการเกษียณอายุราชการเพื่อตรวจสอบโดยแจ้งให้ผจู ้ ะเกษียณอายุราชการทราบก่อนล่วงหน้า 1 ปี
เพื่ อ เป็ นการตรวจสอบความถู ก ต้อ งและสถานศึ ก ษาต้อ งแจ้ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ พึ ง ได้รั บ ตามกฎหมายหลัง
เกษี ยณอายุราชการควรมี การอบรมข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ย วกับ
กฎหมายว่าด้วยการออกจากราชการประเภทต่างๆ มี การแต่งตั้งคณะกรรมการศึ กษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดใน กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการออกจากราชการและมีการจัดทาเป็ นคู่มือการดาเนิ นงานเพื่อมุ่งสู่ การปฏิบตั ิอย่าง
ชัดเจนและควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือแนวทางปฏิบตั ิและสิ ทธิ ประโยชน์ที่ขา้ ราชการครู และบุค ลากร
ทางการศึกษาพึงจะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการหรื อออกจากราชการอย่างเป็ นระบบ
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6. อภิปรายผล
จากผลการวิจยั สรุ ปผลการศึกษาแนวทางการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกประถมศึกษาชัยภูมิเขต2 ผลการวิจยั สามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. สภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลของสถานศึกษาในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และรายด้าน
มี สภาพและปั ญหา อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 5 ด้าน คื อ 1) ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ ง
2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3) ด้านการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิราชการ 4) ด้านวินยั และการ
รักษาวินยั และ 5) ด้านการออกจากราชการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอนันต์ มีพจนา (2557) ที่ได้ศึกษาสภาพ
ปั ญ หาและแนวทางการแก้ปัญ หาการบริ หารงานบุ คคลของสถานศึ ก ษาสังกัดส านัก งานเขตพื้น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึ กษา เขต 3 ในจัง หวัดพระนครศรี อยุธยา และรณกฤต ริ น ทะชัย (2557) ได้ท าการศึ กษาปั ญ หาการ
บริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
2. แนวทางการบริ หารงานบุคคลของสถานศึกษา ทั้ง 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านการวางแผนอัตรากาลังและ
การกาหนดตาแหน่ง ควรกาหนดจานวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ครบตามบทบาทหน้าที่และ
ภารกิ จของสถานศึ กษาและมีครู ครบทุกวิชา สอดคล้องกับงานวิจยั ของรณกฤต ริ นทะชัย (2557) ที่ ได้ศึกษา
ปั ญหาการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 26 พบว่า ควร
แก้ไขหลักเกณฑ์อตั รากาลัง โดยไม่อิงหลักเกณฑ์ตามจานวนนักเรี ยนและห้องเรี ยนเท่านั้น แต่ควรกาหนดให้ครบ
ตามจานวนภารกิ จงานของสถานศึ กษาและมีครู ครบทุกวิชา 2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ควรบรรจุครู
ประจาวิชาที่ ขาดแคลน สอดคล้องกับงานวิจัยของเพชร กล้าหาญ (2552) ที่ ได้ศึกษาสภาพ ปั ญหาและแนว
ทางแก้ไขปั ญหากาบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสี มา
เขต 7 พบว่าควรให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนมีอานาจบรรจุและแต่งตั้งครู ได้ตามความต้องการในสาขาวิชาที่จาเป็ นและ
ขาดแคลน 3) ด้านการเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ ควรส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บรรจงศักดิ์ พินนะ (2550) ที่ได้ศึกษา
และเปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาหนองคาย พบว่า ควรมีการจัดการจัดหาแหล่งทุนเพื่อใช้การประชุม อบรม พัฒนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้ที่เหมะสมแก่ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 4) ด้านวินยั และการรักษาวินยั ควรให้ความรู ้ความ
เข้าใจข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามิให้กระทาผิดวินยั และจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ รณกฤต ริ นทะชัย (2557) ที่ได้ศึกษาปั ญหาการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า ควรส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู ้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวินยั ต่าง ๆ และ 5) ด้านการออกจากราชการ ควรจัดทาทะเบียนประวัติเพื่อควบคุม
การเกษียณอายุราชการอย่างเป็ นระบบ และง่ายแก่การตรวจสอบสอดคล้องกับงานวิจยั ของอนันต์ มีพจนา (2557)
ที่ได้ศึกษาสภาพปั ญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริ หารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า ควรจัดทาทะเบียนเพื่อควบคุมและตรวจสอบการ
เกษียณอายุราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ควรนาสภาพ
และปั ญหาการบริ หารงานบุคคล ไปใช้ในการวางแผนการดาเนิ นการบริ หารงานบุคคลของสถานศึ กษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
2. สถานศึ ก ษาสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชัย ภู มิ เขต 2 ควรส่ ง เสริ ม ให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ควรนาสภาพและปั ญหาการบริ หารงาน
บุคคลแนวทางการบริ หารงานบุคคลไปใช้ในการวางแผน การบริ หารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิ ทธิ ผลในการบริ หารงานบุคคลของสถานศึ กษา 5 ด้าน
คือ 1) ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง 2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3) ด้านการเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ4) ด้านวินยั และการรักษาวินยั และ 5)ด้านการออกจากราชการ
2. ควรมีการศึกษาการพัฒนารู ปแบบการบริ หารงานบุคคลที่สอดคล้องหรื อเหมาะสมกับสภาพและ
บริ บทของสถานศึ กษา 5 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง 2) ด้านการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 3) ด้านการเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ 4) ด้านวินยั และการรักษาวินยั และ
5) ด้านการออกจากราชการ
3. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลให้การบริ หารงานบุคคลของสถานศึกษามีประสิ ทธิ ภาพ 5 ด้าน คือ
1) ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง 2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3) ด้านการเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ 4) ด้านวินยั และการรักษาวินยั และ 5) ด้านการออกจากราชการ
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บทคัดย่อ
เทคโนโลยีเ หมื อ งข้อ มู ล (Data Mining) มี ค วามสามารถในกระบวนการรวบรวมและดึ ง ข้อ มู ล จาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อคาดคะเนความเป็ นไปได้ของข้อมูลที่ซ่อนเร้น ประโยชน์ของเหมืองข้อมูลช่วยธุ รกิ จ
หรื อ องค์กรต่ างๆ ในการวิเ คราะห์ ขอ้ มู ล ในคลัง ข้อ มูล (Datawarehouse) โดยใช้เ ทคนิ คต่า งๆ เช่ น หลักสถิ ติ
(Statistical Technique) การเรี ยนรู ้ของเครื่ อง (Machine Learning) และ เทคนิคการสร้างภาพ (Visualization) เป็ น
ต้น เทคนิ คต่างๆ ของเหมืองข้อมูลใช้หลักการค้นหาข้อมูลและนาเสนอความรู ้ในรู ปแบบที่เข้าใจง่ายให้กบั ผูใ้ ช้
บทความนี้ จะแสดงซอฟต์แวร์ เหมืองข้อมูลฟรี ในปั จจุบนั ที่ ได้รับความนิ ยม เช่น Weka, Rapid miner, Tanagra,
DBMiner และ Orange ซึ่ งซอฟต์แวร์ เหล่านี้ สามารถพยากรณ์แนวโน้มและพฤติกรรมของกลุ่มคนที่สนใจหรื อ
ลูกค้า อีกทั้งสามารถช่วยสนับสนุนในการตัดสิ นใจในกระบวนการทางธุรกิจ โดยใช้เวลาการรวบรวมข้อมูลและ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้อย่างรวดเร็ วมากกว่าซอฟต์แวร์เหมืองข้อมูลแบบเดิม
คาสาคัญ: เหมืองข้อมูล, คลังข้อมูล, 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. บทนา
เหมืองข้อมูล มีชื่อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า กระบวนการค้นหาความรู ้ในฐานข้อมูล (Knowledge Discovery in
Databases (KDD)) หมายถึ ง การสกัด และค้น หาความรู ้ จากฐานข้อ มู ลขนาดใหญ่ เพื่ อ หารู ปแบบข้อมู ลและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซ่อนอยูใ่ นฐานข้อมูล (Tan, Steinbach, and Kumar, 2006) เหมืองข้อมูลจะทาการสารวจ
และวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้เทคนิ คและวิธีการในการนาข้อมูลในอดี ตมาวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์ แนวโน้มข้อมูลใน
อนาคต โดยอาศัยหลักสถิติ การเรี ยนรู ้จา การเรี ยนรู ้ของเครื่ อง และหลักคณิ ตศาสตร์ โดยเหมืองข้อมูลเป็ นส่ วน
หนึ่งของกระบวนการค้นหาความรู ้ในฐานข้อมูล
กระบวนการค้นหาความรู ้ในฐานข้อมูล ประกอบด้วย ขั้นตอนในการแปลงข้อมูลดิบกลายเป็ นความรู ้
ใหม่ ดังนี้ คือ 1) การทาความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) เป็ นขั้นตอนทาความสะอาดข้อมูล นาข้อมูลที่ ไม่
สอดคล้องกันทิ้งไป 2) การรวบรวมข้อมูล (Data Integration) เป็ นขั้นตอนรวบรวมข้อมูลจากหลายแห่งข้อมูลเข้า
ไว้ดว้ ยกัน 3) การเลือกข้อมูล (Data Selection) เป็ นขั้นตอนเลือกข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กนั มาวิเคราะห์ 4) การ
แปลงรู ปข้อมูล (Data Transformation) เป็ นขั้นตอนแปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ เช่น การ
ลดรู ปข้อมูลหรื อการเปลี่ยนชนิ ดของข้อมูล 5) การทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็ นขั้นตอนเทคนิ คในการทา
เหมื อ งข้อ มู ล เช่ น การแบ่ ง กลุ่ ม การจ าแนกประเภท การท านาย เป็ นต้น 6) การประเมิ น รู ป แบบ(Pattern
Evaluation) เป็ นขั้นตอนการประเมินผลรู ปแบบหรื อกฎของข้อมูลที่ได้ และ 7) การนาเสนอความรู ้ (Knowledge
Representation) เป็ นขั้นตอนการนาเสนอความรู ้ที่ได้จากกระบวนการค้นหาความรู ้ เพื่อแสดงให้ผใู ้ ช้เข้าใจ เช่น
การสร้างภาพ (Han, Kamber and Pei, 2012)

รู ปที่ 1 กระบวนการค้นหาความรู ้ในฐานข้อมูล (Han, Kamber and Pei, 2012)
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ความแตกต่างซอฟต์แวร์ เหมืองข้อมูลในตลาดซอฟต์แวร์ ในด้านจุดอ่อนและจุดแข็งเป็ นสิ่ งที่ผใู ้ ช้งาน
จะต้องพิจารณาซอฟต์แวร์ เหมืองข้อมูลให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง โดยบทความนี้ จะนาเสนอภาพรวม
ซอฟต์แวร์เหมืองข้อมูลฟรี ในปั จจุบนั ที่ได้รับความนิยม เช่น Weka, Rapid miner, Tanagra, DBMiner และ Orange
(Imanuel, 2016; Muenchen, 2016)

2. ประเภทซอฟต์ แวร์ เหมืองข้ อมูล
ซอฟต์แวร์เหมืองข้อมูล แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทได้แก่ ซอฟต์แวร์เหมืองข้อมูลดั้งเดิม, แดชบอร์ด และ
ซอฟต์แวร์เหมืองข้อมูลแบบตัวอักษร
2.1 ซอฟต์แวร์เหมืองข้อมูลดั้งเดิม (Traditional Data Mining)
ซอฟต์แวร์ เหมืองข้อมูลดั้งเดิม จะใช้อลั กอริ ทึมและเทคนิ คที่ซับซ้อนในการค้นหารู ปแบบข้อมูล โดย
ส่วนใหญ่ซอฟต์แวร์จะถูกติดตั้งบนเครื่ องเดสก์ท็อป เพื่อใช้ติดตามข้อมูลและวิเคราะห์แนวโน้ม อีกทั้งซอฟต์แวร์
สามารถใช้งานได้ท้ งั ระบบปฏิบตั ิการวินโดว์หรื อยูนิกซ์ โดยจะเน้นการทางานบนประเภทฐานข้อมูลแบบใดแบบ
หนึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ส ามารถใช้กับ การประมวลผลเชิ ง วิ เ คราะห์ แ บบออนไลน์ ห รื อ โอแลบ (Online Analytical
Processing) ในการสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปแบบต่างๆ (Gonzales,2006)
2.2 แดชบอร์ด (Dashboards)
แดชบอร์ ด คือ แผนภาพวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยจะติดตามข้อมูลในฐานข้อมูล และตอบสนอง เมื่อมีการ
เปลี่ ย นแปลงข้อ มู ล ข้อ มู ล ในแดชบอร์ ดจะแสดงในรู ป แบบฟอร์ ม หรื อ ตาราง เพื่ อ ให้ผูใ้ ช้เห็ นกระบวนการ
เปลี่ ย นแปลงกระบวนการทางธุ ร กิ จ (Abrol and Malhotra, 2013) ลักษณะการมองเห็ น ข้อ มู ล ในอดี ต ที่ มี การ
เปลี่ยนแปลง เช่น การเพิ่มยอดขายจากช่วงปี ที่ผ่านมา การทางานของแดชบอร์ ด จะช่วยให้ผบู ้ ริ หารใช้งานง่าย
และเห็นภาพรวมของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี
2.3 ซอฟต์แวร์เหมืองข้อความ (Text Mining Software)
ซอฟต์แวร์ เหมืองข้อความ มีความสามารถในการค้นหารู ปแบบความสัมพันธ์ของข้อมู ลในรู ปแบบ
ตัว อัก ษรที่ แ ตกต่ า งกัน เช่ น เอกสารไมโครซอฟต์ เ วิ ร์ ด หรื อ เอกสาร PDF สามารถแปลงอยู่ใ นรู ป แบบ
แฟ้ มตัว อัก ษรแบบง่ า ยๆ (Gupta, 2016) ซอฟต์แ วร์ เ หมื อ งข้อ ความสามารถจัด การข้อ มู ล ที่ ไ ม่ มี โ ครงสร้ า ง
(Unstructured) เช่น ข้อความอีเมล์,ข้อความบนสื่ อสังคมออนไลน์ต่างๆ ในการแปลงให้เป็ นข้อมูลที่มีโครงสร้าง
ก่อน (Ronen and James, 2007) ซอฟต์แวร์ เหมืองข้อความ สามารถสแกนเนื้ อหาและแปลงข้อมูลที่เลือกไว้ให้อยู่
ในรู ปแบบตัวอักษรที่สามารถเข้ากันได้กบั ระบบงานอื่นๆ ที่มีความแตกต่างกันได้

3. Weka
Weka (Waikato Environment for Knowledge Learning) คื อ ซอฟต์ แ วร์ ที่ พ ัฒ นาโดยมหาวิ ท ยาลั ย
Waikato ประเทศนิ วซี แลนด์ วัตถุประสงค์เริ่ มต้นของการผลิตซอฟต์แวร์ เวก้า เพื่อระบุขอ้ มูลที่รวบรวมมาจาก
เกษตรกรรม (Markov and Russell, 2016) ซอฟต์แวร์ เวก้าสนับสนุนงานเหมืองข้อมูลต่างๆ เช่น การเตรี ยมข้อมูล
(Preprocessing) การจาแนกข้อมูล (Classification) การจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering), สมการถดถอย (Regression)
การแสดงรู ปภาพ (Visualization) เป็ นต้น (Han and Frank, 2005) กระบวนการพื้นฐานของเวก้า ประกอบด้วยการ
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ฝึ กสอนข้อมูล (Trained) โดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ของเครื่ อง (Machine Learning) และแปลผลรู ปแบบข้อมูล
ตามแบบที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของธุรกิจและองค์กร
เวก้าเป็ นซอฟต์แวร์ เปิ ด (Open Source) สามารถใช้งานฟรี ภายใต้ขอ้ ตกลงของ GNU (General Public
License) โดยแรกเริ่ มนั้นเวก้าถูกพัฒนาด้วยภาษาซี แอปพลิเคชัน่ เวก้านามาเขียนใหม่ดว้ ยภาษาจาวาที่ สามารถ
รองการทางานได้ทุกแพลตฟอร์ ม และสามารถต่อยอดโปรแกรมได้ง่าย (Sudhir and Kodge , 2013) ดังรู ปที่ 2
แสดงตัวอย่างซอฟต์แวร์เวก้า

รู ปที่ 2 ตัวอย่างซอฟต์แวร์เวก้า (Waiko University, 2016)

4. Rapid Miner
Rapid Miner เริ่ มต้นทางานภายใต้ YALE (Yet Another Learning Environment) โดยสามารถทาเหมือง
ข้อมูลและกระบวนการเรี ยนรู ้จากเครื่ อง (Machine Learning) (Brundage, 2012) ประกอบด้วย การโหลดข้อมูล
การแปลรู ปข้อมูล, การประมวลผลข้อมูล การสร้างแบบจาลอง เทคนิ คการสร้างภาพ การประเมินผล และการ
นาไปใช้งานจริ ง อีกทั้ง Rapid Miner เขียนด้วยภาษาจาวา รองรับการทางานกับแฟ้ มเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) การใช้
งานซอฟต์แ วร์ Rapid Miner ลักษณะการท างานเป็ นรู ป แบบกราฟิ ก (GUI) (Wisaeng, 2012) ดัง รู ป ที่ 3 แสดง
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ Rapid Miner
Rapid Miner รวบรวมโครงร่ างการเรี ยนรู ้และแอททริ บิวต์ของ weka และแบบจาลองทางสถิติของ R
project (Naika and Samanth, 2016) รองรับการทาเหมืองข้อมูลแบบตัวอักษร และมัลตีมีเดี ย, รองรับการใช้งาน
ไฟล์ได้หลายประเภท เช่ น ไฟล์เอ็กซ์เซล (Excel), สามารถแสดงข้อมูลได้หลายรู ปแบบ เช่ น scatter plot 3D,
สามารถแสดงผลโมเดลที่ สวยงามและแก้ไขการแสดงผลให้สามารถอ่านได้ง่ายขึ้น, สามารถบันทึกไฟล์โมเดล
ออกเป็ นไฟล์ภาพประเภทต่างๆ เช่น PNG, JPG หรื อ PDF, วิธีการเตรี ยมข้อมูล (Preprocess) และการวิเคราะห์ได้
หลากหลายรู ปแบบ
Rapid Miner ได้รับความนิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น ไฟฟ้ า พลังงาน ผลิตรถยนต์ การซื้อขาย
การสื่ อสาร ธนาคาร ประกันชีวติ เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจยั ทางการตลาด ผลิตยาและอื่นๆ
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รู ปที่ 3 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ Rapid Miner (Rapid miner, 2016)

5. TANAGRA
TANAGRA พัฒนาโดยริ ชโคที่มหาวิทยาลัย Lumière ประเทศฝรั่งเศส เป็ นซอฟแวร์เหมืองข้อมูลฟรี ที่มี
ความสามารถสู ง ถูกนามาใช้งานทางด้านวิจยั และการศึ กษา เพื่อช่ วยให้นักวิจยั และนักศึ กษาสามารถใช้งาน
ซอฟต์แวร์เหมืองข้อมูลได้อย่างง่าย ผ่านการติดต่อผูใ้ ช้ผา่ นทางรู ปภาพ ดังรู ปที่ 4
TANAGRA ประกอบด้วย กระบวนการทาเหมืองข้อมูลที่ หลากหลาย ตั้งแต่การวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
เรี ย นรู ้ ท างสถิ ติ (Statistical Learning) การเรี ย นรู ้ จ ากเครื่ อ ง (Machine Learning) และการเรี ย นรู ้ แ บบมี ผูส้ อน
(Supervised Learning) เช่ น การแบ่ ง กลุ่ ม (Clustering) การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย (Factor Analysis) สถิ ติ แ บบมี
พารามิ เ ตอร์ (Parametric) และแบบไม่ มี พ ารามิ เ ตอร์ (Nonparametric), กฎความเชื่ อ มโยง (Association Rule),
อัลกอริ ทึมในการเลือกและสร้างกฎต่างๆ (Jain, Gagandeep and Singh, 2013) TANAGRA เป็ นซอฟต์แวร์ ระบบ
เปิ ดที่ผเู ้ ขียนโปรแกรมสามารถนาโปรแกรมต้นฉบับ (Source Code) มาปรับแต่งเพิ่มเติมโปรแกรมของตนเองเข้า
ไปได้ รวมทั้งอนุ ญาตให้นักวิจยั สามารถเพิ่มวิธีการเหมืองข้อมูลของตนเองเข้าไปในซอฟต์แวร์ ได้ เพื่อทาการ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพ โดยที่ TANAGRA ทางานในรู ปแบบการทดลองใช้หลักการจัดการข้อมูล TANAGRA
มีเครื่ องมือการเรี ยนรู ้สาหรับเทคนิคการเขียนโปรแกรม (Wimmer and Powell, 2015)
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รู ปที่ 4 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ TANAGRA (Rakotomalala, 2004)

6. DBMiner
DBMiner พัฒนามาจากการทาวิจยั เป็ นระบบเหมืองข้อมูลสาหรับการโต้ตอบเหมืองข้อมูลของความรู ้
หลายๆ ระดับในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ DBMiner สามารถทางานกับเหมืองข้อมูล ที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์
คุ ณ สมบั ติ แ ละการแยกแยะข้อ มู ล (Characterization and discrimination) การหาความสั ม พัน ธ์ ข องข้ อ มู ล
(Association) การจัดหมวดหมู่และการวิเคราะห์การถดถอย (Classification and Regression) การวิเคราะห์การ
รวมกลุ่ ม หรื อ การแบ่ ง แยกข้อ มู ล (Cluster Analysis and Segmentation) การประเมิ น และการพยากรณ์
(Estimation and Prediction) การบรรยายและการแสดงภาพของข้อมูล (Description and Visualization) (Gupta,
2013) ดังรู ปที่ 5 แสดงตัวอย่างซอฟต์แวร์ DBMiner
DBMiner ทาเหมื องข้อมูลในระดับต่างๆ ที่ ผูใ้ ช้จะกาหนดกลุ่มของข้อมูลในฐานข้อมูลผ่านการใช้
ชุดคาสัง่ ที่เรี ยกว่า ภาษาดีเอ็มคิวแอล (Data Mining Query Language (DMQL)) ที่มีลกั ษณะคล้ายภาษาเอสคิวแอล
(SQL) ที่ ใ ช้สอบถามข้อมู ล จากฐานข้อ มู ล (Han, Fu, Wang, Koperski and Zaiane, 1996) ผูใ้ ช้ส ามารถก าหนด
ระดับการเปลี่ยนแปลง (Threshold) กระบวนการควบคุมเหมืองข้อมูล การรวมข้อมูล (Roll up) การเจาะลึกลงใน
รายละเอียด (Drill Down) และสามารถสร้างผลลัพธ์ของข้อมูลในรู ปแบบต่างๆ เช่น ฟอร์ม กราฟ กฎความสัมพันธ์
เป็ นต้น
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รู ปที่ 5 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ DBMiner (Informer Technology INC, 2016)

6. ORANGE
ORANGE เป็ นซอฟต์แวร์ฟรี เหมืองข้อมูลและชุดซอฟต์แวร์การเรี ยนรู ้ดว้ ยเครื่ อง ประกอบด้วย ชุดคาสัง่
ในการเตรี ย มข้อ มู ล (Data Preprocessing) ความสามารถในการคัด กรองและให้ ค ะแนนความล าดับ ส าคัญ
(Scoring) การจัดทาและประเมินผลโมเดล และเทคนิ คการค้นหาข้อมูล ชุดคาสั่งที่ทางานกับ ORANGE ใช้ภาษา
C++, การเขี ย นสคริ บ ต์ด้วยภาษาไพทรอน (Python) หรื อ ผ่า น ORANGE widget ในรู ป แบบของกราฟิ ก ผูใ้ ช้
สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ORANGE ฟรี ผ่านการขอลิขสิ ทธ์จาก GPL (Wimmer and Powell, 2015)
ORANGE รองรับระบบปฏิบตั ิการ ลีนุกซ์ แมคโอเอส และไมโครซอฟต์วนิ โดว์ ลักษณะการทางานของ
ORANGE เป็ นแบบ Component based framework คื อ ผู ้ใ ช้ส ามารถใช้ส่ ว นประกอบที่ อ ยู่แ ล้ว ในซอฟต์แ วร์
ORANGE หรื อสร้างขึ้นใหม่ ผ่านแบบจาลองที่สร้างส่ วนประกอบด้วยภาษาไพทรอน (Python) จากนั้นนามาไว้
ในมาตรฐานของส่วนประกอบของภาษาซีบนพื้นฐานของ ORANGE (Naika and Samantb, 2016)
ความสามารถของซอฟต์แ วร์ ORANGE มี ดัง นี้ คื อ 1) การเตรี ย มการประมวลผล (Preprocessing)
ประกอบด้วย การเลื อ กข้อ มู ล (Selection) การแบ่ ง ช่ ว งข้อ มู ล (Discretization) 2) การคาดการณ์ ด้วยโมเดล
คาดการณ์แบบต่างๆ เช่น การจาแนกข้อมูลแบบต้นไม้ (Classification Tree), ตัวจาแนกแบบเบย์อย่างง่าย (Naïve
Bayesian classifier), เคเนียเรสเนเบอร์ (K-Nearest Neighbor (KNN)), ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector
Machine), การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก (Logistics Regression), การจ าแนกข้อ มู ล ด้ว ยกฎ (Rule Based
Classifier 3) วิธีการอธิ บายข้อมูลแบบต่างๆ เช่น การแบ่งกลุ่มลาดับชั้น (Hierarchical Clustering), การแบ่งกลุ่ม
แบบ K mean (K Mean Clustering) , การวิ เ คราะห์ แ บบหลายมิ ติ (Multi-dimensional Analysis) และอื่ น ๆ
(Demsar, Curk , Erjavec and et al., 2013) ดังรู ปที่ 6 แสดงตัวอย่างซอฟต์แวร์ ORANGE
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รู ปที่ 6 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ ORANGE (University of Ljubljana, 2016)

8. สรุ ปผลการวิจัย
การศึ กษาเหมื องข้อมูล คื อ กระบวนการแบ่ งแยกรู ปแบบข้อมูลและค้นหาความสัมพันธ์ขอ้ มูลจาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีท้ งั ข้อมูล ตัวอักษร ข้อมูลต่างๆ บนเว็บ ประโยชน์เหมืองข้อมูลเพื่อปรับปรุ งการทางาน
ของธุ รกิ จโดยใช้เทคนิ คเหมืองข้อมูลในกระบวนการค้นหาความรู ้ในฐานข้อมูล เหมืองข้อมูล ถูกนาไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การศึกษา การเงิน การธนาคาร ประกันภัย ซึ่ งซอฟต์แวร์ ฟรี เหมืองข้อมูลที่นาเสนอใน
บทความนี้ เป็ นเพียงตัวอย่างมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกันไป ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกใช้ตามขีดความสามารถ
ของซอฟต์แวร์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจนั้น
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แนวทางการบริหารจัดการเพือ่ แก้ไขปัญหาครู สอนไม่ ตรงวิชาเอก
ในโรงเรียนในศู นย์ เครือข่ ายมิตรสั มพันธ์ สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
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อาจารย์ ประจาหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่น
E-mail: Chakkaphan.ch@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสารวจความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายมิ ตร
สัมพันธ์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาขอนแก่นเขต 5 ในการแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอก 2) เพื่อ
นาเสนอแนวทางในการบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรี ยนศู นย์เครื อข่ายมิตร
สัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประชากรถูกเลือกแบบมีระบบ ผูบ้ ริ หาร จานวน 19
คน ครู และบุคลากร จานวน 155 คน รวมทั้งหมด 174 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ข้อมูล
ถูกวิเคราะห์และนาเสนอด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่าผูบ้ ริ หารครู และ
บุ คลากรมี แนวทางการบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรี ยนในศู นย์เครื อข่ายมิตร
สัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาขอนแก่นเขต 5 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
(  = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านได้แก่ ด้านการบริ หารวิชาการในโรงเรี ยนตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ด้าน
ปั ญหาการขาดแคลนครู และด้านการพัฒนาครู อยู่ในระดับมาก(  = 4.23 ,  = 4.20,  = 4.11)ส่ วนด้านการ
บริ หารจัดการในโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 3.39) โดยรวมทั้ง4 ด้านอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.92)ที่เป็ น
เช่นนี้ อาจเป็ นแนวทางการบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายมิ ตร
สัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5
คาสาคัญ: แนวทางการบริ หารจัดการ ปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอก
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจยั
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ระบุวา่ “ รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและ
สนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู ้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ” จึง
เป็ นที่มาของ คาว่า “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู ้ การฝึ ก การอบรม การสื บสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู ้อนั เกิ ดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรี ยนรู ้และปั จจัยเกื้ อหนุนให้บุคคล
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ (มาตรา 4) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 (หมวด1)บททัว่ ไปความมุ่งหมายและหลักการ (มาตรา6)การจัดการ
ศึ กษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายจิ ตใจสติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรมมี
จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชี วิตสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข (หมวด2) สิ ทธิ และหน้าที่
ทางการศึ กษา (มาตรา10)การจัดการศึ กษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับ การศึ กษาขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิ บสองปี ที่ รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายหมวด4แนวการจัด
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การศึกษา(มาตรา22ถึง มาตรา 30)กล่าวถึง การจัดการศึกษาต้องยึดผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุดดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งแหล่ง
เรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนการสอนต่างๆ ให้มีความหลากหลาย สามารถเอื้อและสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนได้ การ
จัดการเรี ยนการสอนมุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ประสบการณ์จริ ง จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผูเ้ รี ยนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กให้ปฏิบตั ิ เป็ น คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ไขปั ญหาและมีนิสยั ที่
รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่2)พ.ศ.
2545และ(ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2553ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2542) (สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน)
การแก้ปัญหาครู ขาดแคลนเป็ นเรื่ องที่ภาครัฐ จะต้องถือว่าเป็ นปั ญหาสาคัญอันดับต้นๆ ที่จะต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่ งด่วน อย่ามัววิตกเกินเหตุวา่ หากเพิ่มจานวนครู แล้วงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิ การได้รับมา
จะหมดไปกับเงิ นเดือนของครู จนไม่เหลืองบลงทุน เพราะงานจัดการศึกษาหรื อ การพัฒนาคุณภาพชี วิตเด็กนั้น
ครู คือผูด้ าเนิ นการทุกส่ วนถึงตัวเด็กโดยตรงไม่เหมือนกับข้าราชการประเภทอื่นๆที่ภารกิจอาจแตกต่างไปดังนั้น
งบประมาณที่นามาจัดหาครู และพัฒนาครู นนั่ แหละ คือการลงทุนเพื่อการศึกษาที่ตรงจุดส่วนปั ญหาครู
ในยุคปั จจุบนั นี้ถือว่าเป็ นปั ญหาแทรกซ้อนเข้ามาส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กบั เด็ก
ได้ไม่น้อยเช่นกัน ด้วยครู เก่าที่ ว่ามาจากผูเ้ รี ยนเก่ง มีความมุ่งมัน่ ที่ จะเป็ นครู ต้ งั แต่แรกเริ่ มและมีประสบการณ์
จัดการเรี ยนรู ้ เริ่ มหมดวาระการดารงอยูใ่ นอาชีพราชการด้วยการเกษียณอายุราชการทั้งภาคปกติและเออร์ลี่รีไทร์
ปี ละเป็ นหมื่นคน ส่วนที่เหลือก็มีจานวนไม่นอ้ ยที่เริ่ มอ่อนล้ากับจานวนงานที่มีเพิม่ ให้ทามากกว่างานสอน หรื อครู
บางคนก็กา้ วได้ไม่ทนั กับ วิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว จึงยังคงใช้ประสบการณ์
สอนแบบเดิม ๆ อยู่ ส่ วนครู ที่บรรจุใหม่ จานวนไม่นอ้ ยมาจากกลุ่มที่ไม่ได้สนใจวิชาชีพครู มาแต่แรก แต่ดว้ ยไม่
สามารถหาที่เรี ยนตามความสนใจได้ที่สุดก็มาลงที่ครู จึงขาดอุดมการณ์และมีเจตคติเกี่ยวกับวิชาชีพครู ในทางบวก
ไม่มากนัก ยิง่ หากไม่สนใจกับการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพนี้ดว้ ยแล้ว การจัดการเรี ยนรู ้ก็จะกลายเป็ นการสอน
ตามตารา หรื อสอนเนื้อหาในหนังสื อไปในที่สุด (กลิ่น สระทองเนียม .2554)
การปฏิบตั ิงานของครู มีปัญหาในทางปฏิบตั ิหลายประการ คือครู ผสู ้ อนไม่ได้จบการศึกษาในวิชาเอกที่
สอนโดยตรงครู มีภาระงานมากมีภาระงานอื่นที่ตอ้ งรับผิดชอบหลายงาน เช่น งานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ
เป็ นต้นครู มีศกั ยภาพไม่เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอนไม่ลุ่มลึกในเนื้อหาวิชาที่สอนซึ่ งมี สาเหตุมาจากครู
ขาดประสบการณ์ในการสอนและไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ครู ตอ้ งสอนหลายกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทาให้
เตรี ยมการสอนไม่ทนั ครู ใช้เวลาในการทาผลงานวิชาการมากทาให้สนใจการสอนน้อยลง ครู สอนโดยไม่ใช้สื่อ
การสอนมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนสื่ อการไม่ให้ความสาคัญกับสื่ อการสอนในสาระนั้นๆมาเป็ นเวลานานและ
ยึดติดกับการสอนแบบเดิมๆทาให้ครู ไม่ค่อยใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนครู ให้ความสาคัญกับกลุ่ม
สาระการเรี ย นรู ้ ห ลัก มากกว่า กลุ่ ม สาระรองซึ่ ง ได้แ ก่ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ คณิ ต ศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษทาให้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้รองถูกละเลยครู ส่วนใหญ่ขาดความรู ้ความเข้าใจเรื่ อง หลักสู ตรและการ
แปลงหลักสู ตร ไปสู่ การเรี ยนการสอนครู ขาดขวัญกาลังใจในการให้สอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ครู ไม่มีความ
ถนัด การไม่ได้รับความสาคัญในกรณี ที่ไม่ได้สอนกลุ่มในวิชาอาชี พ ครู ขาดการนิ เทศติดตามและประเมินผล
การพัฒนา ครู ไม่ได้รับการนิ เทศจากศึ กษานิ เทศก์ที่มีความรู ้ความชานาญเฉพาะสาขาวิชามีเฉพาะการนิ เทศ
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ภายในที่โรงเรี ยนดาเนินการเองการพัฒนาอบรมครู ไม่สอดคล้องกับความต้องการของครู โดยการพัฒนาอบรมครู
ส่วนใหญ่เป็ นการอบรมตามที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็ นผูก้ าหนดทั้งเรื่ องเนื้อหาหลักสูตร และวิธีการฝึ กอบรมซึ่งมัก
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของครู และเป็ นการอบรมที่ไม่ได้ กาหนดแผนไว้ชดั เจน (รายงานสถานภาพการ
ผลิ ต และพั ฒ นาครู ในประเทศไทย ส านั ก งานเลขาธิ การสภาการศึ ก ษ ากระทรวงศึ ก ษาธิ การ:2558)
จากปั ญหาที่ เกิดขึ้นผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึ กษา แนวทางการบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกใน
โรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายมิตรสัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5จะเห็นได้
ว่าปั ญหาขาดแคลนครู ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่ วนใหญ่จะเกิดปั ญหากับโรงเรี ยนในระดับประถมศึกษาที่
เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก และที่อยูใ่ นชนบท ปั ญหานี้เป็ นส่วนหนึ่งที่เกิดจากการบรรจุครู ใหม่ที่ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของโรงเรี ยน คือ ขาดครู ที่บรรจุบางสาขาวิชาบรรจุไม่ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา ทาให้เกิด
ปั ญหาครู ที่สอนไม่ตรงตามวิชาเอกที่จบการศึกษามา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,2556:
รชากานต์ เคนชมภู)
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งได้ทาการศึ กษาแนวทางการบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกใน
โรงเรี ยนในศู นย์เครื อข่ายมิ ตรสัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาขอนแก่ น เขต 5เพื่อ
ต้องการนาข้อมูลมาเสนอเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกให้ตรงตาม
ความวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อสารวจสภาพปั ญหาและความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายมิตรสัมพันธ์สงั กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5 ในการแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอก
(2) เพื่อนาเสนอแนวทางในการบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรี ยนในศูนย์
เครื อข่ายมิตรสัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้มสี ่ วนร่ วมในการแก้ ปัญหา
ผูบ้ ริ หาร
ครู
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

การแก้ ไขปัญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอก
1. ด้านการบริ หารจัดการในโรงเรี ยน
2. ด้านการพัฒนาครู
3. ด้านการบริ หารวิชาการในโรงเรี ยนตามกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้
4. ปั ญหาการขาดแคลนครู
แผนภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4. 1 แบบแผนการวิจยั การวิจยั เรื่ องนี้ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research)
4.2 ประชากร การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) โดยวิธีเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ทาการ
เก็บข้อมูลจากผูบ้ ริ หารจานวน 19 คน ครู และบุคลากรจานวน 155 คน รวมทั้งหมด 174 คน
4.3 ประเด็นทีศ่ ึกษา ได้แก่ (1) สภาพปั ญหาและความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายมิตร
สัมพันธ์สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5 ในการแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอก
(2) แนวทางในการบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายมิตรสัมพันธ์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างแบ่งออกเป็ น
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบสารวจรายการ (Check
List) จานวน 5 ข้อ ได้แก่ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด วิชาเอก ประสบการณ์การสอน
ตอนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับเรื่ องแนวทางการแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรี ยนในศูนย์
เครื อข่ายมิตรสัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 4 งาน คือ
1. ด้านการบริ หารจัดการในโรงเรี ยน
2. ด้านการพัฒนาครู
3. ด้านการบริ หารวิชาการในโรงเรี ยนตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
4. ปั ญหาการขาดแคลนครู
ตอนที่ 3 ความคิ ดเห็ นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกใน
โรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายมิตรสัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ลักษณะแบบสอบถามใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับตามมาตรวัดแบบลิเคอร์ต (Likert Scale)
กาหนดการให้คะแนน เป็ น 5 ระดับดังนี้
5 หมายความว่า ปั ญหามากที่สุด
4 หมายความว่า ปั ญหามาก
3 หมายความว่า ปั ญหาปานกลาง
2 หมายความว่า ปั ญหาน้อย
1 หมายความว่า ปั ญหาน้อยที่สุด
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูลผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) นาหนังสื อขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่น เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและสนับสนุนการวิจยั (2)ผูว้ ิจยั ทาการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองออกไปยัง ประชากร จานวน
174 ชุด(3)จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองใช้เวลา15 วัน (4)สามารถรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์มา
จนครบ174 ชุ ด (5)ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องค าตอบในแบบสอบถาม (6)จัด หมวดหมู่ ข องข้อ มู ล ใน
แบบสอบถามเพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
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4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติที่ใช้ การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ค่าจานวนร้อยละค่าเฉลี่ย (  )
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  )

สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง แนวทางการบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรี ยนในศูนย์
เครื อข่ายมิตรสัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5ผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
5.1 ผูบ้ ริ หารครู และบุ คลากรมี แนวทางการบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกใน
โรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายมิ ตรสัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาขอนแก่ นเขต 5 โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านได้แก่ ด้านการบริ หารวิชาการในโรงเรี ยนตามกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ ด้านปั ญหาการขาดแคลนครู และด้านการพัฒนาครู อยู่ในระดับมาก(  = 4.23 ,  = 4.20,  =
4.11)ส่วนด้านการบริ หารจัดการในโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 3.39) ดังตาราง 1 ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นแนว
ทางการบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายมิ ตรสัมพันธ์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับแนวทางการบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรง
วิชาเอกในโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายมิตรสัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5
โดยรวมและรายด้าน
ความคิดเห็นตามตัวแปรตาม
ความหมาย อันดับที่


ด้านการบริ หารจัดการในโรงเรี ยน
3.39
.52
ปานกลาง
4
ด้านการพัฒนาครู
4.11
.67
มาก
3
ด้านการบริ หารวิชาการในโรงเรี ยนตามกลุ่มสาระ
4.23
.67
มาก
1
การเรี ยนรู ้
ด้านปั ญหาการขาดแคลนครู
4.20
.46
มาก
2
ภาพรวม
3.92
.37
มาก

อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั อภิปรายในประเด็นจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั รายด้าน ดังนี้
ผูบ้ ริ หารและครู มีแนวทางการบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรี ยนในศูนย์
เครื อข่ายมิตรสัมพันธ์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาขอนแก่นเขต5โดยภาพรวมและรายด้าน
ได้แ ก่ ด้า นการบริ ห ารวิ ช าการในโรงเรี ย นตามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ (  =4.23)ด้านปั ญ หาการขาดแคลนครู
(  = 4.20) ด้านการพัฒนาครู (  = 4.11) อยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้านการบริ หารจัดการในโรงเรี ยน(  = 3.39)อยูใ่ น
ระดับปานกลาง
ด้ านการบริหารจัดการในโรงเรียนอยูใ่ นระดับปานกลาง แสดงว่า ผูบ้ ริ หารครู และบุคลากร มีแนวทาง
การบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายมิตรสัมพันธ์ สังกัดสานักงาน
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เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ นเขต 5 ด้า นการบริ ห ารจัด การในโรงเรี ย นอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
(  =3.39) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับ 3 ข้อแรกที่อยูใ่ นระดับมากได้แก่ การจัดกระบวนการเรี ยนการสอน
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพเด็กยังขาดกระบวนการคิดเป็ นทาเป็ นและแก้ปัญหาเป็ น (  =4.30 )กาหนดนโยบายให้ครู เน้น
การรายงานผลการดาเนิ นงานเน้นการทาเอกสารจึ งไม่มีเวลาสอนเพียงพอ (  =4.24) การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุ นการศึ กษาไม่เหมาะสมตามสภาพความเป็ นจริ ง (  =3.93) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อที่ มีการ
ปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการในโรงเรี ยน สู งสุ ดคือ การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนไม่มีประสิ ทธิ ภาพเด็กยังขาด
กระบวนการคิดเป็ นทาเป็ นและแก้ปัญหาเป็ นสอดคล้องกับเรณูรัชต์ประสิ ทธิ เกตุ(2554)พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อให้เด็กคิดเป็ น ครู ตอ้ งจัดการเรี ยนรู ้ให้เด็กเรี ยนรู ้กบั การจัดการกับปั ญหาต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ต้องเรี ยนรู ้ที่
จะเพิ่มการฝึ กปฏิ บตั ิให้มาก ลดการสอน จาให้น้อยลง ทางานคนเดี ยวให้น้อย ทางานเป็ นที มให้มาก รู ้จกั การ
แก้ปัญหา ตัดสิ นใจ ในชั้นเรี ยนที่สอนสิ่ งที่นกั เรี ยนทุกคนจะต้องปฏิบตั ิในห้องเรี ยน เป็ นสิ่ งที่นกั เรี ยนช่วยกันคิดมี
ใช่เกิดจากคาสัง่ ของครู เมื่อเกิดปั ญหาต่างๆขึ้น นักเรี ยนจะช่วยกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ท่าทีของ
ครู จะต้องเป็ นทั้งเพื่อนผูร้ ่ วมคิดและคอยให้กาลังใจ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะช่วยให้เด็กมีความสามารถในการปรั บตัว
พัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์ สามารถแก้ปัญหาต่ างๆได้เป็ นอย่างดี และคิ ดในเชิ งบวกเป็ นไปในทาง
สร้างสรรค์
ด้ านการพัฒนาครู ด้านการพัฒนาครู อยูใ่ นระดับมาก แสดงว่า ผูบ้ ริ หารครู และบุคลากร มีแนวทาง
การบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายมิตรสัมพันธ์ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ด้านการพัฒนาครู อยูใ่ นระดับมาก (  =4.11) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อเรี ยงลาดับ 3 ข้อแรกอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ขาดการส่งเสริ มในการเข้ารับการอบรมพัฒนาครู รายวิชา ที่สอนไม่
ตรงวิชาเอก(  =4.20) การอบรมพัฒนา ไม่ตรงกับความต้องการของครู (  =4.16) ครู ไม่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง(  =4.14) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อที่มีการปฏิบตั ิในการพัฒนาครู สูงสุดคือขาดการส่งเสริ ม
ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาครู รายวิชาที่สอนไม่ตรงวิชาเอกสอดคล้องกับ งานวิจยั ของรองศาสตราจารย์ดร.ชนิ
ตารักษ์พลเมือง,รองศาสตราจารย์ดร. จรู ญศรี มาดิลกโกวิท และคณะ (2547)พบว่า สภาวะการขาดแคลนครู ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การพัฒนาอบรมครู ส่วนใหญ่เป็ นการอบรมตามที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็ นผูก้ าหนด
ทั้งเรื่ องเนื้ อหาหลักสู ตร และวิธีการฝึ กอบรม ซึ่ งมักไม่สอดคล้องกับความต้องการของครู และเป็ นการอบรมที่
ไม่ได้กาหนดแผนไว้ชดั เจน
ด้ านการบริหารวิชาการในโรงเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดา้ นการบริ หารวิชาการในโรงเรี ยนตามกลุม่
สาระการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับมากแสดงว่า ผูบ้ ริ หารครู และบุคลากร มีแนวทางการบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหา
ครู สอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายมิตรสัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่ นเขต 5 ด้านการบริ หารวิชาการในโรงเรี ยนตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับมาก (  =4.23) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับ 3 แรกอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่กิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละวันมีมากเกิ นไป
(  =4.33) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนไม่สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั (  =4.14) เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรไม่
เพียงพอต่อความต้องการตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ (  =4.13)เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อที่มีการปฏิบตั ิ สูงสุด
คือกิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละวันมีมากเกินไป สอดคล้องกับ วงเดือน คู่เมือง (2550) พบว่า การเรี ยน
การสอนเป็ นกระบวนการที่มีการ วางแผนเพื่อจัดสภาพการณ์ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนในการ
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ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในด้านต่างๆตามเป้ าหมายที่ วางไว้ซ่ ึ งในระหว่างการปฏิ สัมพันธ์น้ นั ผูส้ อนก็จะได้
เรี ยนรู ้จาก ผูเ้ รี ยนด้วย สอดคล้องกับ ภานุรัตน์ นันตา, ธนิ ษฐา รัศมีเจริ ญ (2555)พบว่า ครู และนักเรี ยนมีเวลาจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนน้อยไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง เนื่ องมาจากการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมีกิจกรรมที่ทาง
ต้นสังกัดขอความร่ วมมือทั้งคณะครู และนักเรี ยนเข้าร่ วมกิ จกรรม ทาให้กิจกรรมการเรี ยนการสอนไม่เพียงพอ
ส่ งผลให้ผลการเรี ยนของนักเรี ยนลดลง ดังนั้นทางผูบ้ ริ หาร ควรที่จะพิจารณาในการส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรม
ของทางหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเป็ นการลดกิจกรรมของนักเรี ยนให้นอ้ ยลง จะทาให้นกั เรี ยนมีเวลาเรี ยนมากขึ้น
ทาให้การจัดการเรี ยนการสอนได้ผลตามที่ตอ้ งการ
ด้ านปัญหาการขาดแคลนครู ด้านปั ญหาการขาดแคลนครู อยูใ่ นระดับมาก แสดงว่า ผูบ้ ริ หารครู และ
บุ คลากร มี แนวทางการบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายมิตร
สัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ด้านปั ญหาการขาดแคลนครู (  =4.20)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับ 3 แรกอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่วชิ าที่รับผิดชอบสอนไม่ตรงวิชาเอกกับสาขา
ที่เรี ยนมา (  =4.50) อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ จานวนรายวิชาที่รับผิดชอบสอนมากเกินไป(  =4.48) ครู สอนหลาย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้(  =4.33) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อที่มีการปฏิบตั ิในการพัฒนาครู สู งสุ ดคือ วิชาที่
รับผิดชอบสอนไม่ตรงวิชาเอกกับสาขาที่เรี ยนมา สอดคล้อง สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2552) พบว่า โดย
ภาพรวมแล้วมีครู ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่สอนไม่ตรงวิชาเอกที่ สอน โดยมีสาเหตุสาคัญจากการที่ มีครู ซ่ ึ งจบ
วิชาเอกที่สอนไม่เพียงพอ และการขาดสมดุลของครู ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ทาให้ตอ้ งจัดให้ครู ที่จบวิชาเอก
อื่นมาสอน สาหรับระดับประถมศึ กษาการสอนไม่ตรงวิชาเอกถือว่าเป็ นเรื่ องปกติ เนื่ องจากเนื้ อหาสาระยังไม่
ลึกซึ้ งมากนัก โดยสถานศึกษามักจัดให้ครู สอนประจาชั้นซึ่ งต้องสอนเกือบทุกสาระ แต่บางสาระสถานศึกษาอาจ
จัดให้มีครู พิเศษประจากลุ่มสาระเป็ นผูส้ อน เช่น สาระสุ ขศึกษา และศิลปะ เป็ นต้นอย่างไรก็ตามการที่ครู ผสู ้ อน
ไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอกทาให้การจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระเหล่านั้นขาดประสิ ทธิ ภาพซึ่ งจะส่ งผลต่อ
คุณภาพของผูเ้ รี ยน และสอดคล้องกับ รองศาสตราจารย์ดร. ชนิ ตารักษ์พลเมือง ,รองศาสตราจารย์ดร. จรู ญศรี มา
ดิลกโกวิท และคณะ (2547)พบว่า สภาวะการขาดแคลนครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสภาวะการขาดแคลนครู ที่
เกิดขึ้นในประเทศที่ศึกษาเป็ นปั ญหาทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ ในเชิงปริ มาณ พบว่าส่ วนใหญ่ขาดแคลนทั้งครู
และอาจารย์ใหญ่/ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน โรงเรี ยนที่ขาดแคลนครู ส่วนมากเป็ นโรงเรี ยนมัธยม โรงเรี ยนขนาดเล็กและ
โรงเรี ย นที่ ต้ งั ในเขตชนบท สาขาวิช าที่ ข าดครู ม ากที่ สุ ด ได้แ ก่ คณิ ต ศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สอง) และหลายประเทศมีปัญหาขาดแคลนครู เพศชาย ในเชิงคุณภาพ พบว่า เกือบทุก
ประเทศจ้างครู ที่มีวฒ
ุ ิไม่ตรงวิชาที่สอน หรื อครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่า/ต่ากว่าเกณฑ์ รวมทั้งประสบปั ญหาการที่ครู
ขาดศรัทธาวิชาชีพ ขาดความเข้าใจพหุวฒั นธรรม ด้อยประสบการณ์ในการทางาน ขาดความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี และ
ความรู ้เนื้ อหาวิชาที่ทนั สมัย ปั ญหาที่เกิดขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการบรรจุครู ใหม่ไม่เพียงพอกับความต้องการ
(growth demand) กล่ า วคื อ ขาดครู ที่ จ ะบรรจุ ใ หม่ บ างสาขาวิ ช าหรื อ มี ล ัก ษณะไม่ ต รงกับ ความต้อ งการอัน
เนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรื อความหลากหลายทางเชื้ อชาติ วัฒนธรรมและภูมิประเทศ กับขาด
แคลนครู ทดแทนอัตราเกษียณ ลาออก หรื อโอนย้าย
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1)ด้านการบริ หารจัดการในโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง (  =3.39)ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร มี
แนวทางการบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายมิตรสัมพันธ์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ด้านการบริ หารจัดการในโรงเรี ยน เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อเรี ยงลาดับ 3 ข้อแรกที่อยูใ่ นระดับมากได้แก่ การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนไม่มีประสิ ทธิภาพเด็กยังขาด
กระบวนการคิดเป็ นทาเป็ นและแก้ปัญหาเป็ น (  =4.30) กาหนดนโยบายให้ครู เน้นการรายงานผลการดาเนินงาน
เน้นการทาเอกสารจึงไม่มีเวลาสอนเพียงพอ(  =4.24)การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาไม่เหมาะสม
ตามสภาพความเป็ นจริ ง(  =3.93)
(2) ด้านการพัฒนาครู อยูใ่ นระดับ มาก (  =4.11 มีแนวทางการบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่
ตรงวิชาเอกในโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายมิตรสัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต
5 ด้านการพัฒนาครู เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับ 3 ข้อแรกอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ขาดการส่งเสริ มในการเข้า
รับการอบรมพัฒนาครู รายวิชา ที่สอนไม่ตรงวิชาเอก(  =4.20) การอบรมพัฒนา ไม่ตรงกับความต้องการของครู
(  =4.16) ครู ไม่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง(  =4.14)
(3)ด้านการบริ หารวิชาการในโรงเรี ยนตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับมาก(  =4.11)ผูบ้ ริ หารครู และ
บุ คลากรมี แนวทางการบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรี ยนในศู นย์เครื อข่ายมิตร
สัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับ 3 ข้อ
แรกอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ขาดการส่ งเสริ มในการเข้ารับการอบรมพัฒนาครู รายวิชา ที่ สอนไม่ตรงวิชาเอก( 
=4.20) การอบรมพัฒนา ไม่ตรงกับความต้องการของครู (  =4.16) ครู ไม่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง( 
=4.14)
(4) ด้านปั ญหาการขาดแคลนครู อยู่ในระดับ มาก(  =4.20)ผูบ้ ริ หารครู และบุ คลากรมี แนวทางการ
บริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายมิตรสัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงลาดับ 3 แรกอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่
วิช าที่ รั บ ผิ ดชอบสอนไม่ ตรงวิช าเอกกับ สาขาที่ เรี ย นมา(  =4.50) อยู่ใ นระดับมาก ได้แ ก่ จ านวนรายวิชาที่
รับผิดชอบสอนมากเกินไป(  =4.48) ครู สอนหลายกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้(  =4.33)
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1)ควรมีการวิจยั รู ปแบบการศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกในโรงเรี ยน ในเขต
การศึกษาอื่นหรื อจังหวัดอื่นๆ
(2) ควรมีการวิจยั เพื่อศึกษารู ปแบบและหาแนวทางที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารและครู
เพื่อแก้ปัญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกโรงเรี ยน
(3) ควรศึกษาอุปสรรคและปั ญหาแนวทางแก้ไขปั ญหาครู สอนไม่ตรงวิชาเอกเพิ่มเติมเพื่อนาไปพัฒนา
งานวิจยั ต่อไป
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8. เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ .2558. “สถานภาพการผลิตและพัฒนาครู ในประเทศไทย” สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.
จอมพล ตุ่นเส็ง.2550. “ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานสังกัดศู นย์ เครือข่ ายโรงเรียนหนองเสาเล้ าวิทยาคารสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น
เขต 5 ”สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิตสาขาบริ หาร การศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ.
รายงานผลการศึกษาสถานภาพกาผลิตและพัฒนาครู ในประเทศไทย สานักงานเลขาธิการสภา การศึกษา
จิราภาเพียรเจริ ญ.2556 “ บทบาทผู้บริหารในการส่ งเสริมการจัดการเรียนรู้ ของครู ตามหลักสู ตรสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี””วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ชนิตารักษ์ พลเมือง, จรู ญศรี มาดิลกโกวิท และคณะ .2547.“สภาวะการขาดแคลนครู ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน”
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ปราณี เลาหบุตร. 2549. “ การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน : กรณีศึกษาการ
แก้ ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนบ้ านบางม่ วงสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครปฐมเขต 2”
วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริ หารการศึกษาคณะครุ ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม.
พัชราวลัยวงศ์บุญสิ นและคณะ . 2549. “การวิจยั เปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน”
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
มุสลีฮะฮ์สุหลงและคณะ .2557. “การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาสังกัด
สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอเมืองจังหวัดยะลา”วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร.
รชากานต์ เคนชมภู. 2557. “ผลกระทบจากครู ผ้สู อนสอนไม่ ตรงสาขาวิชาเอกต่ อผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 กรณีศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดชัยภูม”ิ วิทยานิพนธ์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
วรรณภาเหล่าไพศาลพงษ์.2554“การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาและความสนใจในการเรียนภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ทีจ่ ดั การเรียนรู้ แบบกระบวนการแก้ ปัญหากับการจัดการเรียนรู้ ตาม
คู่มอื ครู” ปริ ญญานิพนธ์กศ.ม. หลักสูตรปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
สมศักดิ์ ก้างยางและพนมพร จันทรปั ญญา .2558.“การบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอแม่แจ่ มจังหวัด
เชียงใหม่ ” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริ หารการศึกษามหาวิทยาลัย
ฟาร์อีสเทอร์น.
หวนพินธุพนั ธ์. 2550. “ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการบริหารการศึกษา” กรุ งเทพมหานคร : อักษรบัณฑิต.
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บทคัดย่อ
การศึ กษาวิจัยในครั้ งนี้ มี ความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็ นในการบริ หารงาน
วิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 26 2) เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาการ
บริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน หัวหน้างานวิชาการและครู โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จานวน 393
คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย คื อ แบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล คื อ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า 1. สภาพปั จจุบนั การบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ย
จากมากที่ สุด คือ ด้านการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึ กษา และด้านที่ น้อยที่ สุดคือด้านการนิ เทศการศึ กษา
สภาพที่ พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดคือ ด้านการ
พัฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้มี แ หล่ ง เรี ย นรู ้ น้อ ยสุ ด คื อ ด้า นการวัด ผลประเมิ น ผลและเที ย บโอนผลการเรี ย น 2.
ความสาคัญจาเป็ นและความต้องการแนวทางการพัฒนาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 26 คื อ การนิ เทศการศึ กษามีความสาคัญจาเป็ นและความต้องการ มากที่ สุด 3. แนว
ทางการพัฒนาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 สามารถสรุ ป
แนวทางการพัฒนาได้ 5 ด้าน 1) ด้านการพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา ควรพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับ
หลักสู ตรแกนกลางและสภาพของท้องถิ่น มีการนิ เทศติดตามเป็ นประจา 2) ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มี
แหล่งเรี ยนรู ้ ควรใช้แหล่งเรี ยนรู ้เชิ งอนุ รักษ์ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) ด้านการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน ควรจัดทาระเบียบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้พฒั นาเครื่ องมือวัดและ
495

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ประเมินผลให้ได้มาตรฐานอยูเ่ สมอ 4) ด้านการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา ควรจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญสอดคล้องกับความสนใจ มี การนิ เทศ ปรั บปรุ งพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ อย่าง
ต่อเนื่ อง 5) ด้านการนิ เทศการศึ กษา ควรสร้ างความตระหนักให้ครู เข้าใจกระบวนการนิ เทศ การนิ เทศต้องมี
คุณภาพ และต่อเนื่อง
คาสาคัญ: ความต้องการจาเป็ น การบริ หารงานวิชาการ

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจักรไทยพุทธศัก ราช 2550 ก าหนดให้รั ฐต้องจัดการศึ ก ษาอบรม และ
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู ้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ
ปรับปรุ งการศึ กษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและสังคม สร้างเสริ มความรู ้และปลูกฝั ง
จิ ตสานึ กที่ถูกต้องเกี่ ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
สนับสนุ นการค้นคว้าวิจยั ในศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เร่ งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ประเทศ พัฒนาวิชาชี พครู และส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่ น ศิ ลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในการจัด
การศึกษาของรัฐ ให้คานึ งถึงการมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและเอกชน ตามที่กฎหมายบัญญัติ
และให้ความคุม้ ครองการจัดการศึ กษาอบรมขององค์กรวิชาชี พและเอกชนภายใต้การกากับดู แลของรัฐ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 3 มาตรา 49 ได้บญั ญัติไว้วา่ “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรั บการศึ กษาไม่น้อยกว่า สิ บ สองปี ที่ รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึ งและมี คุ ณภาพโดยไม่เก็บค่ าใช้จ่ า ย”
(รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย. 2550) และพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติไว้วา่ “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่ งเป็ นข้อกาหนดที่ เกี่ ยวกับการจัดการศึ กษาขั้นพื้นฐานประกอบกับคาแถลงนโยบายของ
รัฐมนตรี ได้กาหนดเป็ นนโยบายเร่ งด่วนที่จะเริ่ มดาเนินการตามเจตนารมณ์ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ.
2553 ) มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญมากที่สุด ต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 24
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ สถานศึกษาหรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ดาเนิ นการจัดเนื้ อหาสาระหรื อกิ จกรรมให้
สอดคล้องกับความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะกระบวนการคิดการจัดการ
เผชิญสถานการณ์ จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง จัดการเรี ยนการสอน โดยผสมผสานสาระ
ความรู ้ ต่างๆ รวมทั้งปลูกฝั งคุณธรรมค่านิ ยมที่ ดีงาม และการจัดการเรี ยนรู ้ ให้เกิ ดขึ้นทุกเวลาทุกสถานที่ และ
มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ การบริ หารงบประมาณ
การบริ ห ารงานบุ ค คลและการบริ ห ารทั่ว ไป ไปยัง คณะกรรมการและส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546)
เพื่อการให้การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล กระทรวงศึกษาธิการได้จดั ทาคู่มือการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นนิติ
บุคคลให้กบั สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตาม
โครงสร้างใหม่และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2545 โดยกาหนดขอบข่ายภาระกิจการบริ หารการจัดการสถานศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริ หาร
วิชาการ ด้านการบริ หารงบประมาณ ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านการบริ หารทัว่ ไป โดยในด้านการบริ หารงาน
วิชาการ
งานวิชาการถือเป็ นหัวใจในการจัดการศึกษาเพราะเป็ นการพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทุกด้าน การ
บริ หารงานวิชาการจึ งเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยเน้นที่ ตวั
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ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (รุ่ ง แก้วแดง. 2546 ) การบริ หารงานวิชาการเป็ นกระบวนการดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับการ
กาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิ ศทาง แนวปฏิ บตั ิงานวิชาการด้ว ยการส่ งเสริ ม สนับสนุ น พร้อมกับก่อให้เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ มี ความรู ้ สมรรถนะ และคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ต ามจุ ด มุ่งหมายของหลัก การ และก่ อให้เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด ดังนั้นการบริ หารงานวิชาการจึ งเป็ นงานหลักในการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษารวมถึงเป็ น
เครื่ องชี้วดั ความสาเร็ จ การจัดการศึกษา ซึ่ งแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการสถานศึ กษาที่ส่งผลให้
นักเรี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษา โดยยึดหลักให้สถานศึกษาจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาให้เป็ นไปตาม
กรอบหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของชุมชน และ
สังคมอย่างแท้จริ ง โดยมีครู ผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วม มุ่งส่ งเสริ มสถานศึกษาให้จดั กระบวนการ
เรี ยนรู ้ โดยถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2549)
ผลการทดสอบระดับ ชาติ ข้ ัน พื้ น ฐาน (O-NET) ประจ าปี การศึ ก ษา 2558 ของส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 26 ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 มี ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ ยน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 สู งกว่าระดับชาติ เพียง 1 กลุ่มสาระคื อ สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 พบว่าไม่
เป็ นที่พอใจนัก ผลการประเมินที่ได้จะเป็ นข้อมูลสาคัญที่จะสะท้อนคุณภาพการดาเนิ นงานการจัดการการศึ กษา
และการบริ หารงานวิชาการที่มีประสิ ทธิ ภาพของสถานศึกษา ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
นาผลการประเมินไปกาหนดนโยบายและแผนการพัฒนา
จากที่กล่าวมาทาให้ทราบว่าการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้นเป็ นหน้าที่โดยตรงของโรงเรี ยนโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การดาเนินงานวิชาการเป็ นงานหลักในโรงเรี ยนเพราะเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร การจัดกระบวนการเรี ยน ละการวัดผลประเมินผลให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของการจัดการศึกษาโดยอาศัย
ความร่ วมมือจากชุมชนและท้องถิ่นช่วยกันพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพให้มีผลสัมฤทธิ์ ในทุ กด้าน
ดังนั้นการบริ หารงานวิชาการที่มีประสิ ทธิ ผลในโรงเรี ยน จึงต้องทบทวนและหาแนวทางในการปรับปรุ งการจัด
การศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อนาคตและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ให้เข้าสู่ระดับสากลต่อไป
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งสนใจและต้องการศึกษาเกี่ ยวกับสภาพปั จจุบนั สภาพที่ พึงประสงค์ และ
แนวทางการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยผลการวิจยั ใน
ครั้งนี้ จะทาให้ทราบแนวการบริ หารงานวิชาการสาหรับโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติให้เจริ ญก้าวหน้าสื บไปเพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหา
และความต้องการในการบริ หารงานวิชาการ ให้เป็ นข้อสารสนเทศในการพัฒนากลุ่มงานบริ หารวิชาการค้นคว้า
เป็ นข้อมูลเป็ นแนวทางในการพัฒนาให้ประสบความสาเร็ จยิง่ ขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็ นในการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
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(2) เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การบริหารงานวิชาการ 5 ด้ าน
1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
2 การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน
3 การพัฒนาและส่งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้
4 การนิเทศการศึกษา
5 การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
แนวทางการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey research) โดยวิธีเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลจาก
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น หัว หน้า กลุ่ ม งานวิช าการ และครู ใ นสัง กัด ส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จานวน 1,988 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และครู ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 26 โดยใช้ตารางเครซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 393 วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เทียบสัดส่วนจากประชากรทั้งหมดใน
35 แห่ง
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในขั้นตอนนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเบื้ องต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับสภาพปั จจุ บัน สภาพที่ พึงประสงค์เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) มี 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มีค่าอานาจจาแนกรายข้อของสภาพปั จจุบนั การดาเนิ นงาน
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วิชาการตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.70 ค่าอานาจจาแนกรายข้อของสภาพที่พึงประสงค์การดาเนิ นงานวิชาการตั้งแต่ 0.25 ถึง
0.84 ความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับของสภาพปั จจุบนั การดาเนินงานวิชาการ เท่ากับ 0.97 ความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับของสภาพที่
พึงประสงค์การดาเนิ นงานวิชาการเท่ากับ 0.96 แนวทางการการดาเนิ นงานวิชาการมีความสอดคล้องเหมาะสม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า PNI modified
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดสอบถามความคิ ดเห็ นของท่ านที่ มีต่อการพัฒนาแนวทางการ
บริ หารงานวิชาการ 5 ด้าน
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ผูว้ จิ ยั ดาเนินการขอหนังสื อเก็บข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
2) ติดต่อประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรี ยนภายใต้การดูแลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีการส่งไปรษณี ยไ์ ปที่โรงเรี ยนของกลุ่มประชากร ซึ่งสามารถ
เก็บได้ร้อยละ 90 อีก ร้อยละ 10 ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการไปเก็บเองที่โรงเรี ยน
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้สถิติเชิ งบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequencies) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ (Content Analysis)

5. สรุ ปผลการวิจัย
1. ความต้องการเป็ นในการพัฒนาแนวทางการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ค่า PNI Modified มีค่าเท่ากับ 0.004 เรี ยงลาดับผลต่างจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การนิเทศ
การศึ กษา การพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน การพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
ตารางที่ 1 ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาแนวทางการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระดับความ
สภาพ
สภาพที่พึง
ด้านที่
การดาเนินงานวิชาการ
PNI
ต้องการ
ปั จจุบนั
ประสงค์
จาเป็ น
x̅1
x̅2
1
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
4.43
4.44
0.002
4
2
การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
4.26
4.38
0.027
3
3
การพัฒนาและส่งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้
4.33
4.48
0.033
2
4
การนิเทศการศึกษา
4.20
4.46
0.058
1
5
การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
4.46
4.47
0.002
4
รวม
4.43
4.45
0.004
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2. แนวทางการพัฒนาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานวิชาการ
1.1 การศึ กษากรอบสาระการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาโดยสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา วิเคราะห์เอกสาร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.2 ศึ กษาศิ ลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาและความ
ต้องการของสังคม
1.3 กาหนดจุดมุ่งหมาย คัดเลือกเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้และการจัดประสบการณ์เรี ยนที่สอดคล้อง
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.4 จัดทาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
1.5 ประเมินผลการใช้หลักสูตร และปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยูเ่ สมอ
2. ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยนแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานวิชาการ
2.1 การจัดทาระเบียบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้โดยครู ผสู ้ อนเป็ นเป็ นผูป้ ระเมินเป็ นรายวิชา
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
2.2 จัดทาแผนการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสาระการเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้แผน
และกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.3 การพัฒนาเครื่ องมือการประเมิน
2.4 ประสานการจัดการวัดผลประเมินผลระดับสถานศึกษา
3. ด้านการพัฒนาและส่งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานวิชาการ
3.1 การประสานความร่ ว มมื อ กับ ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ง สถานศึ ก ษาอื่ น บุ ค คล ครอบครั ว องค์ก ร
หน่วยงานที่จดั การศึกษา โดยส่งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่แต่ละแหล่งมี
3.2 ส่งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่แต่ละแหล่งมี โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ให้เชิงอนุรักษ์ให้เกิดการเรี ยนรู ้
ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3 สารวจแหล่งเรี ยนรู ้ และทาเอกสารเผยแพร่
4. ด้านการนิเทศการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานวิชาการ
4.1 สร้างความตระหนักให้ครู เข้าใจกระบวนการนิเทศภายใน
4.2 จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทัว่ ถึงและต่อเนื่อง
4.3 จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5. ด้านการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานวิชาการ
5.1 ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รี ยน
5.3 มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ
5.4 มีปรับปรุ งพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และส่งเสริ มให้ครู ให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
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6.อภิปรายผล
1. การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในพัฒนาแนวทางการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 พบว่า ค่าความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาแนวทางการบริ หารงานวิชาการ
โรงเรี ย นสัง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 26 มี ค่ า ใกล้เ คี ย งกัน ที่ ผ ลการศึ ก ษาเป็ นเช่ นนี้
เนื่ องมาจาก การปฏิ บตั ิงานขณะปั จจุบนั ก็ได้มีเครื่ องมีและข้อปฏิ บตั ิบา้ งแล้วแต่ไม่ใช่ท้ งั หมดทุกงานทาให้ผล
การศึกษาสภาพปั จจุบนั มีค่าใกล้เคียงกับสภาพที่พึงประสงค์ ทาให้การบริ หารวิชาการอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้อง
กับการศึกษาของ สุ กนั ยา สะสาร (2557) ซึ่ งศึกษาวิจยั สภาพ ปั ญหาและแนวทางพัฒนาการบริ หารงานวิชาการ
ของโรงเรี ย นสัง กัดส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหนองคายเขต 2 ผลการวิจัย พบว่า สภาพการ
บริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 เห็นว่า โดยรวม
และรายด้าน สภาพการบริ หารงานวิชาการอยูใ่ นระดับมาก
2. แนวทางการพัฒนาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 ทั้ง 5 ด้าน หลักสู ตรด้านการพัฒนาหลักสู ตรควรมีการวิเคราะห์ หลักสู ตรแกนกลางกาหนดจุดเน้นให้
สอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยน ควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มี
แหล่งเรี ยนรู ้ มีการจัดทาสารสนเทศแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่นที่เหมาะสม เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ด้านการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนการเรี ยน การวัดผลประเมินผลจะต้องมีเครื่ องมือวัดที่ได้มาตรฐานมีการปรับปรุ งอยู่
เสมอ ด้านการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึ กษา การจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเ้ รี ยนให้รอบด้าน ให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้การปฏิ บตั ิจริ ง ด้านการนิ เทศการศึกษา สถานศึ กษาควรสร้าง
ความเข้าใจให้กบั ครู เกี่ยวกับระบบนิเทศภายใน เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิ และจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างสม่าเสมอ
ที่เป็ นเช่นนี้เพราะ แนวทางการพัฒนาการบริ หารงานวิชาการมีการครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของขนิ ษฐา ชนะศรี (2559) ซึ่ งศึ กษาวิจยั การพัฒนาแนวทางการดาเนิ นงานวิชาการสาหรับโรงเรี ยนขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ความต้อ งการจาเป็ นในการพัฒ นาการด าเนิ นงานวิชาการมากที่ สุดคื อ การนิ เทศการศึ กษา
รองลงมาคือการพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน การพัฒนา
หลักสู ตรของสถานศึ กษา และการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึ กษา ดังนั้นการบริ หารงานวิชาการผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน หัวหน้างานวิชาการ และครู ควรตระหนักและให้ความสาคัญ เนื่องจากการนิเทศการศึกษาภายในถือเป็ น
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เกิ ดการปรับปรุ ง สร้างความต่อเนื่ อง และเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการ
กาหนดแนวทางการจัดการศึกษา
(2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ควรนาแนวทางการบริ หารงานวิชาการ ไปใช้ใน
การวางแผนการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาโรงเรี ยนที่มีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นเลิศ เป็ นกรอบแนวทางในการสร้างเครื่ องมือในการ
หาแนวทางการพัฒนาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยน เพื่อจะได้ทราบถึงการการบริ หารปฏิ บตั ิงานที่ เป็ นเลิ ศ
ทางด้านงานวิชาการ
(2) ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานด้านวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ได้รับรางวัลหรื อประสบความสาเร็ จในการดาเนินงานเพื่อจะได้ทราบถึงปั จจัยสาคัญที่ทาให้สถานศึกษาประสบ
ผลสาเร็ จได้อย่างไร

8. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความกรุ ณาและความช่วยเหลืออย่างสู งยิ่งจาก ดร.จักรพันธุ์
จัน ทร์ เ จริ ญ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ รองศาสตราจารย์ ชารี มณี ศ รี ประธานสอบวิท ยานิ พ นธ์ ผูช้ ่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช กรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ที่กรุ ณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ตลอดจนให้
คาแนะนาปรึ กษาและช่วยเหลืออย่างดียงิ่
ขอขอบพระคุ ณ นายเหรี ยญชัย ม่วงคลา ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนประชาพัฒนา ที่ กรุ ณาให้คาแนะน า
เพิ่มเติมและเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั นางมุนี ภวภูตานนท์ ครู ชานาญการ โรงเรี ยนประชาพัฒนา
นางนุ ชนาถ จรทะผา ครู โรงเรี ยนประชาพัฒนา ที่ ได้กรุ ณาเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั ให้ความ
ช่วยเหลือในการตรวจสอบแก้ไข ตลอดจนให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อการทาวิจยั ในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ นางขนิษฐา ชนะศรี ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนบ้านหัวช้างเลิงแก ที่ให้การช่วยเหลือ
สนับสนุนการวิจยั ขอขอบพระคุณผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจยั ทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามหมด ณ ที่น้ ี ได้มีส่วนทา
ให้การศึกษางานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จสมบูรณ์ลุล่วงด้วยดี
คุ ณค่าและคุณประโยชน์อนั จะพึงมี จากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจัยขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาพระคุณของบิ ดา
มารดา และบูรพาจารย์ ผูป้ ระสิ ทธิ์ ประสาทสรรพวิชาความรู ้ทุกท่าน รวมทั้งท่านที่ได้ให้การสนับสนุน และเป็ น
กาลังใจให้ดว้ ยดีตลอดมา
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องการสังเคราะห์การจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลีในประเทศไทยในอนาคต เป็ น
การวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary research) ด้วยการสังเคราะห์เนื้อหา จาก คัมภีร์ทางศาสนา ผลงานทางวิชาการ
และวรรณกรรม ในช่วงปี พ.ศ. 2526-2559 ผลการวิจยั พบใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ ด้านหลักสู ตรหรื อแบบเรี ยน
ไม่มีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปั จจุบนั รวมไปถึงไม่เอื้อให้ผใู ้ คร่ ต่อการศึกษาได้เรี ยนรู ้และเข้าถึง
ได้ง่าย ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ขาดสื่ อการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิ ภาพ ถือแนวปฏิบตั ิตาม
บุ รพาจารย์ จึ งส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนขาดการ กระตื อรื้ อร้ น และแรงจู งใจในการศึ กษา สาหรั บด้านการวัดผลและ
ประเมินผล ขาดความเป็ นสากล กล่าวคือเก็บคะแนนในส่ วนที่เสี ยมาเป็ นเกณฑ์พิจารณา รวมไปถึงผูต้ รวจขาด
ความแม่นยาและเที่ยงตรง เป็ นต้น
คาสาคัญ : การจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลี พระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลี

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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ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
การศึ กษาสาหรั บผูเ้ ข้ามาบวชในพระธรรมวินัย กล่า วคื อ พรหมจรรย์น้ ี นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมี 2
ประเภท ได้แ ก่ 1) คัน ถธุ ร ะ หมายถึ ง การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ คัม ภี ร์ คื อ พระพุ ท ธพจน์ ล าดับ รองลงมาศึ ก ษา
พระไตรปิ ฎก อรรถกถา ฎี กา อนุ ฎีกา คัมภีร์ปกรณ์วิเสส ตลอดจนปกรณ์ทวั่ ๆ ไป ซึ่ งต้องอาศัยการกาหนดจด
จาเป็ นอย่างมาก 2) วิปัสสนาธุระ หมายถึง การปฏิบตั ิกรรมฐานทั้งด้านสมถะและวิปัสสนา เพื่อความหลุดพ้นจาก
กิ เ ลส ที่ เ หมาะส าหรั บ ผู ้ที่ จ ะเข้า มาบวชเมื่ อ มี อ ายุม ากแล้ว ไม่ ส ามารถก าหนดจดจ าพระพุ ท ธวจนะ หรื อ
พระไตรปิ ฎกได้ จึงเข้ามาฝึ กหัดด้านปฏิบตั ิแทน ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วนด้วยกัน กล่าวคือ สมถะ ได้แก่การลงมือ
ปฏิบตั ิเพื่อทาจิตให้สงบไม่วนุ่ วาย และ วิปัสสนา ได้แก่ การลงมือปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความรู ้แจ้งเห็นจริ ง กล่าวคือ
เห็นสิ่ งทั้งหลายเป็ นอนิจจัง (ไม่เที่ยง) เป็ นทุกข์ และเป็ นอนัตตา (ไม่มีตวั ตนที่เที่ยงแท้แน่นอน) ซึ่งเป็ นทางปฏิบตั ิ
นาไปสู่ ความหลุดพ้นจากกิ เลสทั้งปวง หรื อ บรรลุพระนิ พพานอันเป็ นจุดหมายสู งสุ ดในพระพุทธศาสนา ใน
ประเทศไทยมีการยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาว่าเป็ นศาสนาประจาชาติมาตั้งแต่สมัยสุ โขทัย พระมหากษัตริ ย ์
บางพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาแก่กล้าถึงกับทรงออกพระผนวชเป็ นระยะเวลาหนึ่ง (จานง ทองประเสริ ฐ, 2556
: 5)
การจัด การศึ ก ษาพระปริ ย ัติ ธ รรมแผนกบาลี จัด เป็ นพระราชภาระของพระมหากษัต ริ ย์โ ดยให้
ความสาคัญในด้านการศึกษาของพระภิกษุและสามเณร ได้ศึกษาตามกาลังสติปัญญาของตน เริ่ มตั้งแต่สมัยกรุ งศรี
อยุธยา จวบจนถึงสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ตอนปลาย กล่าวคือ ในรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงปรึ กษากับคณะสงฆ์
ขอให้แบ่งพระราชกรณี ยกิ จในการจัดการศึ กษา โดยปรับปรุ งระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ น เริ่ มตั้งแต่จดั ตั้ง
กระทรวง ทบวง กรม ในส่ วนกลาง ตลอดจนแผ่ขยายไปยังส่ วนภูมิภาค แต่ยงั คงอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็ น
ลาดับมา จวบจนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงมอบหมายพระราชกรณี ยกิ จให้
คณะสงฆ์ดาเนิ นการจัดการศึกษาตลอดมา ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ รญาณวโร
สดาเนิ นการจัดการศึ กษาแทนพระองค์ (วิจิตร สมบัติบริ บูรณ์ , 2553:14) กล่าวคื อพระองค์ได้ทรงปรั บ ปรุ ง
หลักสู ตรการศึกษาภาษาบาลีในสมัยนั้นให้มีความทันสมัยและมีความสอดคล้องเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนมากยิ่งขึ้น
กล่าวคือ พระองค์ทรงรื้ อระบบแบบโบราณซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาอย่างยาวนาน มาเป็ นระบบการศึกษา
แบบแผนใหม่ซ่ ึงทาให้ง่ายต่อการเรี ยน และได้แพร่ หลายออกไปทัว่ ราชอาณาจักรจึงส่งผลให้การศึกษาที่เป็ นแบบ
แผนใหม่น้ นั เกิดประสิ ทธิผลเป็ นที่น่าพอใจอย่างมาก โดยเฉพาะทรงเปลี่ยนระบบการสอบแปลปาก มาเป็ นโดยวิธี
เขียนแทนเริ่ มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2454 ในการสอบแปลประโยค 1-2 เมื่อทรงเห็นว่าได้ผลดี จึงประกาศใช้อย่าง
เป็ นทางการทุกระดับชั้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2458 ซึ่ งเป็ นผลทาให้พระภิกษุและสามเณรมีความรู ้ความ
ชานาญด้านภาษาบาลีเป็ นอย่างมาก และการเขียนอ่านภาษาไทยพัฒนาขึ้นโดยลาดับ (ดนัย ปรี ชาเพิ่มประสิ ทธิ์ ,
2555, 416-417) การศึกษาแบบแผนใหม่ดงั กล่าวจัดว่าเป็ นระบบที่ ไม่เคยเกิ ดขึ้นมาก่อนในแวดวงการศึ กษาของ
คณะสงฆ์ไทย ตัวอย่างเช่น การใช้ภาษาไทย รวมไปถึงการเน้นความรู ้และความเข้าใจมากกว่าการท่องจา แต่แล้ว
ในช่วงระยะเวลาไม่นานระบบที่จดั ว่าใหม่และทันสมัยที่ สุดในขณะนั้นก็ถูกปล่อยให้ลา้ สมัยและตกต่ าลง (พระ
ไพศาล วิสาโล,2552 : 330) ความตกต่าทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยเป็ นเรื่ องที่รู้กนั มานาน เพียงแค่พิจารณา
จากข้อมูลเชิ งปริ มาณของการศึ กษาสงฆ์เฉพาะด้านเดียว คือการศึ กษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกนักธรรมและบาลี
สามารถเห็นสภาพดังกล่าวได้อย่างชัดเจน โดยหลักฐานที่นามากล่าวถึงอยูม่ ิได้ขาดนัน่ คือ จานวนพระภิกษุและ
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สามเณรที่ ขาดสอบและสอบตกเป็ นจานวนมากในแต่ละปี (พระไพศาล วิสาโล, 2552: 329) สาหรั บด้านเชิ ง
ปริ มาณดังกล่าวนั้นเป็ นผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงระบบการจัดการศึกษาที่ขาดประสิ ทธิภาพได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
หลักสู ตรการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลี เนื้ อหาที่นามาศึกษามีขอบเขตไม่กว้างขวาง และถูกจากัดเพียงด้าน
เดียว กล่าวคือ ศึกษาเฉพาะแต่ภาษาบาลี มุ่งสนใจเพื่อต้องการแปลออกมาให้ได้ ขาดการค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์
ซึ่งนาไปสู่ความแตกฉาน ขณะที่คมั ภีร์ที่ใช้ศึกษาดังกล่าวก็มีเนื้อหาของพระธรรมและพระวินยั ปรากฏรวมอยูด่ ว้ ย
แต่ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและให้ความในด้านธรรมวินยั เป็ นหลัก ดังนั้น เมื่อสาเร็ จการศึกษาออกไป จึงมีความรู ้
ความเข้าใจอยูเ่ ฉพาะเพียงมิติเดียว ขาดองค์ความรู ้ที่หลากหลายมิติ และเมื่อถึงคราวที่จะต้องไปปฏิบตั ิภารกิจงาน
ด้านศาสนาและด้านสังคม ย่อมถูกการศึกษาที่ตนเรี ยนมานัน่ เองบีบรัด และถูกล้อมกรอบไว้ จึงเป็ นเหตุให้งานเผย
แผ่ด้า นศาสนาไม่ ทัน ต่อ สถานการณ์ ปัจ จุ บัน รวมไปถึ ง ไม่ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลอย่า งสู ง สุ ด ฉะนั้น จึ ง จัด ว่า เป็ น
จุดบกพร่ องที่สาคัญสาหรับการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ (พระเทพเวที ป.อ. ปยุตโต, 2531: 29) รวมไปถึงปั ญหา
ในระดับบนกล่าวคื อความอ่อนด้อยด้านภาวะผูน้ าในการจัดการศึ กษาเพราะยึดติ ดกับระบบอาวุโส ขาดการ
สนับสนุนด้านงบประมาณจากทางภาครัฐ (อุษา ชัยโชณิ ชย์, 2526: 256-257) โดยประเด็นปั ญหาที่เกิดจากหลายมิติ
เหล่านี้ ลว้ นแล้วแต่เป็ นสาเหตุที่ทาให้การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลีลา้ หลัง ไม่ทนั ต่อสถานการณ์ปัจจุบนั
ด้านผูเ้ รี ยนที่ นับว่าเป็ นทรั พยากรบุคคลที่ ทรงคุณค่า กล่าวคื อ พระภิ กษุและสามเณรผูจ้ ะสื บทอดต่ออายุพุทธ
ศาสนา จึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากโลกทัศน์ทางสังคม เพราะระบบการศึกษาที่แบ่งแยก ไม่มีความสัมพันธ์
หรื อความเชื่อมโยงกันระหว่างด้านศาสนากับด้านจิตใจของผูค้ นในสังคมได้อย่างกลมกลืน
จากที่กล่าวสรุ ปได้วา่ ระบบการจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลีในครั้งอดีตมีแนวโน้มจะนาไปสู่
พัฒนาการที่ จดั ว่าทันสมัยที่ สุดในครั้ งนั้น แต่หลังจากผ่านสมัยของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชริ ร
ญาณวโรรสไปแล้ว ระบบดังกล่าวเริ่ มชะลอตัวและถดถอยลงอย่างเห็ นได้ชัด ผูเ้ รี ยนกล่าวคื อพระภิ กษุแ ละ
สามเณรที่อยูใ่ นระบบการศึกษาดังกล่าว เริ่ มมีความไม่มนั่ ใจในระบบการศึกษา จึงทาให้เกิดความเบื่อหน่ายและ
ความท้อแท้เพราะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ เป็ นเหตุให้ขาดสอบและสอบตกเป็ นจานวนมาก
ในแต่ละปี ผลผลิตทางการศึ กษาที่ ปรากฏเป็ นรู ปธรรมชัดเจน คือ พระภิกษุและสามเณรในฐานะเป็ นผู ้เข้ารั บ
การศึกษา ย่อมได้รับผลกระทบมากที่สุดจนยากที่จะหลีกเลี่ยง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสังเคราะห์การจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลีในประเทศไทยในอนาคต
2. เพื่อสังเคราะห์แนวโน้มและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลีในประเทศใน
อนาคต

ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เอกสาร (Documentary research) เพื่อสังเคราะห์การจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกบาลีในประเทศไทยในอนาคต และเพื่อตอบคาถาม คือ 1) การจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลีใน
ประเทศไทยในอนาคต ควรเป็ นไปในทิศทางใด 2) การจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลีในประเทศไทยจะ
มีแนวโน้มอย่างไรในอนาคต
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ที่ทาการสังเคราะห์จากผลงานทางวิชาการ วิทยานิ พนธ์ รายงานการวิจยั และวรรณกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
พระภิกษุและสามเณร ที่ทาในช่วงปี พ.ศ. 2526-2556
แบบแผนของการวิจยั เป็ นการสังเคราะห์เชิ งคุณภาพ (Qualitative Synthesis) ใช้วิธีสังเคราะห์เนื้ อหา
(Content Synthesis) ในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลี ผูว้ ิจยั ดาเนินการสังเคราะห์
งานวิจยั จากแหล่งข้อมูล คือ พุทธศาสนาไทยในอนาคต, การศึกษาของสงฆ์, ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนาใน
ประเทศศรี ลงั กา, ทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์, การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในระยะปี พ.ศ. 2432-2490
เป็ นต้น

สรุ ปผลการวิจัย
การศึ กษาของพระภิกษุและสามเณรในปั จจุบนั เมื่อกล่าวโดยภาพรวม ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ
เหล่านี้ เป็ นแกนกลาง คือ ไตรสิ กขา ได้แก่ อธิ ศีลสิ กขา อธิ จิตตสิ กขา และอธิ ปัญญาสิ กขา เพราะเป็ นหัวใจหลักที่
จะน าไปสู่ จุ ด หมายสู ง สุ ด ในพระพุ ท ธศาสนา กล่ า วคื อ พระนิ พ พาน โดยแต่ ล ะองค์ ป ระกอบท าหน้า ที่
เปรี ยบเสมือนกลไก ผูท้ าหน้าที่ส่งต่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิไปถึงจุดหมายปลายทางได้ ลาดับแรกอธิ ศีลสิ กขา หมายถึง การ
ดารงตนด้วยดีในสังคม รักษาระเบียบวินยั ปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคมให้ถูกต้อง มีความสัมพันธ์
ทางสังคมที่ดีงามเกื้อกูลเป็ นประโยชน์ โดยเฉพาะในทางสังคม ให้สามารถอยูใ่ นภาวะที่เอื้ออานวยแก่การที่ ทุก
ฝ่ ายจะดาเนิ นชี วิตไปด้วยความดี งาม ถัดมา อธิ จิตตสิ กขา หมายถึ ง การฝึ กให้มีจิตใจเข้มแข็ง มัน่ คงแน่ วแน่
สามารถควบคุมตนได้ดี เป็ นจิ ตที่ สงบผ่องใสเป็ นสุ ข ปราศจากสิ่ งรบกวนหรื อทาให้เศร้าหมอง อยู่ในสภาพที่
เหมาะแก่การใช้งานมากที่สุด โดยเฉพาะการใช้ปัญญาอย่างละเอียดให้เห็นตรงต่อความเป็ นจริ ง และลาดับสุดท้าย
อธิ ปัญญาสิ กขา หมายถึง การฝึ กฝนพัฒนาด้านปั ญญาเพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจสิ่ งทั้งหลายตามความเป็ นจริ ง
จนกระทัง่ ถึงความหลุดพ้น มีจิตใจเป็ นอิสระผ่องใสเบิกบานโดยสมบูรณ์ หลุดพ้นจากอิทธิพลของกิเลสมีอวิชชา
และตัณหาเป็ นผูน้ าที่ ครอบจิ ตอยู่ หรื อจะเรี ยกองค์ประกอบทั้ง 3 ดังกล่าวนั้นตามสายตะวันตกว่า เป็ นบ่อเกิ ด
พัฒนาการทางสังคม พัฒนาการทางอารมณ์ และพัฒนาการทางปั ญญา (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโต, 2546:
914-915) เมื่อระบบการจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลีของพระภิกษุและสามเณรมีองค์ประกอบครบทั้ง 3
บริ บูรณ์ ย่อมได้พระภิกษุและสามเณรที่ เป็ นพหุ สู ตมีความรอบรู ้และความเชี่ ยวชาญในด้านคดี โลกและด้านคดี
ธรรม สามารถสื บ ต่ออายุพุทธศาสนาต่อไปได้ หรื อกล่าวได้ว่าพระสงฆ์เป็ นผูก้ ุมชะตากรรม และเป็ นผูต้ อ้ ง
รับผิดชอบในเรื่ องความเป็ นความตายของพระศาสนา มีหลักฐานปรากฏชัดว่าก่อนที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะ
ปริ นิพพาน ได้ทรงมอบชะตากรรมของศาสนาไว้กบั พุทธบริ ษทั ทั้งสี่ กล่าวคือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิ กา
ดังนั้น พระศาสนาจะเสื่ อมลงหรื อจะเจริ ญขึ้ นอยู่ที่พระสงฆ์เป็ นสาคัญ โดยหน้าที่ สาคัญของพระสงฆ์ที่ตอ้ ง
ตระหนักถึงและให้ความสาคัญมี 3 ประการ กล่าวคือ 1) การศึกษาปริ ยตั ิ 2) การปฏิบตั ิตามที่ได้ศึกษามา และ 3)
การเทศนาสั่งสอนประชาชน เพื่อสื บต่ออายุพระศาสนาให้ดารงสถาพรสื บต่อไป (เสฐี ยรพงษ์ วรรณปก,2555:
148-149)
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อภิปรายผล
การศึ กษาของสงฆ์ในรอบศตวรรษที่ผ่านมา มีความหมายแคบลงและถูกบี บรัดให้เหลือไว้เฉพาะเพียง
ปริ ยตั ิศึกษา คือ การศึกษาเฉพาะรายละเอียดเนื้อหาวิชา การลงมือปฏิบตั ิในด้านทฤษฎีหรื อตามที่ตนได้ศึกษามา ที่
เรี ยกว่า ปฏิ บตั ิ ถูกลดความสาคัญลงด้วยเหตุว่าไม่มีหลักเกณฑ์นามาวัดผลได้ (พระไพศาล วิสาโล, 2552: 336)
และปฏิเวธ คือผลที่พึงได้รับต่อการปฏิบตั ิน้ นั กล่าวคือมรรค ผล นิ พพาน ซึ่ งถูกลืมเลือนไปโดยอัตโนมัติ เหตุที่
เป็ นเช่ นนี้ เพราะถูกครอบงาด้วยระบบการจัดการศึ กษาในครั้ งปฏิ รูปการศึ กษาสมัยของสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส แต่ยงั ได้รับอิทธิพลอยูใ่ นปั จจุบนั โดยรับเอาวัฒนธรรมแนวความคิดการจัดระบบ
การศึกษาของตะวันตกมาเป็ นแนวทางในการจัดการศึกษา (ผูว้ ิจยั ) การศึกษาแบบวัฒนธรรมอุตสาหกรรม หรื อ
การศึกษาแบบโรงเรี ยนซึ่งมุ่งผลิตคนที่มีความรู ้พร้อมกันเป็ นจานวนมาก โดยให้มีความรู ้อย่างเดียวกัน ถึงแม้จะมี
ภูมิหลังหรื อลักษณะนิ สัยและความโน้มเอี ยงแตกต่างกัน โดยเน้นความรู ้ จากตาราที่ สามารถควบคุ มให้เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกันและประเมินผลได้สะดวก การศึกษาในลักษณะดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั โรงงานอุตสาหกรรม
อย่า งแยกไม่ อ อก โดยเป้ าหมายของการผลิ ต แบบอุ ต สาหกรรม คื อ การผลิ ต สิ น ค้า ชนิ ด เดี ย วกัน ให้อ อกมา
เหมือนกัน สาหรับสิ นค้าที่ไม่ผา่ นเกณฑ์จะถูกขจัดออกไป หรื อนาไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่ กระบวนการของ
ระบบอุตสาหกรรมจาเป็ นต้องอาศัย การปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ และมาตรฐานที่กาหนดอย่างเคร่ งครัด ปั จจุบนั นี้การ
จัดการศึ กษายังคงประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าว การปฏิ รูปมาตรฐาน และยึดกฏเกณฑ์อย่างเคร่ งครัดทั้งในด้าน
หลักสู ตร การสอน และการวัดประเมินผล ด้วยเหตุผลตามที่มา จึงไม่ใช่ผเู ้ รี ยนทุกคนที่สามารถผ่านระบบไปได้
และมีผเู ้ รี ยนบางคนที่จะถูกระบบปฏิเสธ (ken and lou แปลโดย วิชยา, 2559: 86-87) การศึกษาไม่วา่ จะเป็ นแวดวง
ของพระสงฆ์ หรื อแวดวงของคฤหัสถ์ ย่อมถูกลดความหมายให้แคบลงเหลือเพียงรู ปแบบการศึ กษาในชั้นเรี ยน
เท่านั้น แม้ภายหลังจะยอมรับและเปิ ดโอกาสให้มีการศึ กษาแบบอื่นขึ้นมา แต่ก็ให้น้ าหนักไปในการศึ กษาที่ มี
รู ปแบบนั้นมากกว่า ดังจะเห็นได้จากการปฏิรูปการศึกษาที่พดู ถึงในปั จจุบนั ที่ยงั ไม่พน้ กรอบแนวคิดเดิมกล่าวคือ
เน้นการศึกษาในโรงเรี ยนและมหาวิทยาลัย ขณะที่การศึกษานอกโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัยรวมไปถึง
การศึกษาทางเลือกประเภทอื่นๆ ถูกลดความสาคัญลงไปอย่างเห็นได้ชดั และไม่ได้รับการตอบรับจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิรูปการศึกษาอย่างที่ควรจะเป็ น ในอดีตการศึกษาของสงฆ์ท้ งั ที่เป็ นรู ปแบบและนอกรู ปแบบ กล่าวคือ มี
ปริ ย ตั ิ ศึ ก ษาที่ ส อนกัน เป็ นกิ จ จะลัก ษณะตามส านัก ต่ า งๆ แม้ไ ม่ มี เ ป็ นชั้น เรี ย นหรื อ โรงเรี ย นอย่า งปั จ จุ บัน
ขณะเดียวกันก็มีการอบรมสัง่ สอนในเรื่ องอื่นๆ ที่ไม่มีรูปแบบตายตัว เช่น การสอนวิชาช่าง วิชาโหราศาสตร์ หรื อ
วิชาทางโลกต่างๆ ด้วยการฝึ กงานหรื อเรี ยนแบบตัวต่อตัว ไม่มีกาหนดเวลาที่ แน่ นอน และไม่มีหลักสู ตรใดๆ
ทั้งสิ้ น การศึ กษานอกรู ปแบบเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญมากสาหรับการศึกษาของสงฆ์ การที่ พระพุทธองค์ทรงตั้ง
สังฆะหรื อชุมชนสงฆ์ข้ ึนมาก็เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการศึ กษา โดยอาศัยระเบียบชุมชนและแบบแผนชี วิตที่เรี ยกว่า
“วินยั ” เพื่อเป็ นเครื่ องฝึ กหัดขัดเกลา หรื อเอื้อให้เกิดการพัฒนาตนขึ้นทั้งในด้านพฤติกรรมและด้านใจ ถึงแม้จะไม่
มีการศึกษา แต่วิถีชีวิตในชุมชนสงฆ์ก็ยงั เป็ นชีวิตแห่ งการศึกษา เพราะพระภิกษุและสามเณรมีโอกาสที่จะได้รับ
การฝึ กหัดขัดเกลาและชี้แนะจากเจ้าอาวาสหรื อพระอุปัชฌาย์อาจารย์จากการปฏิบตั ิตามพระวินยั และข้อวัตรต่างๆ
ด้วยการเจริ ญสมาธิ ภาวนาด้วยตนเองหรื อกับหมู่คณะทั้งหมดนี้ ล้วนเป็ นการศึกษานอกรู ปแบบ ที่พระพุทธองค์
ทรงมุ่งหมายให้เกิดขึ้นจากสังฆะ และประการที่สาคัญควรจัดสภาพแวดล้อมภายในวัด วิถีชีวติ และความสัมพันธ์
ภายในวัด เพื่ อ ให้เ ป็ นปั จ จัย ส่ ง เสริ ม เกิ ดการเรี ย นรู ้ แ ละการฝึ กฝนที่ ส ามารถเอื้ อ ต่ อ การพัฒ นาตนทั้ง ในด้าน
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พฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปั ญญา (พระไพศาล วิสาโล, 2552: 360-361) ดังนั้น การศึกษาของคณะสงฆ์ควรมี
องค์ประกอบใน 3 มิติหลักเพื่อเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ในด้านคดี โลกและด้านคดีธรรมมาประยุกต์เพื่อ ให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ใน 3 ประเด็น ดังนี้ คือ มิติที่ 1) คือ การศึ กษาของคณะสงฆ์ควรเป็ นต้นแบบของแหล่ง
ความรู ้ดา้ นพุทธศาสนาและการประยุกต์พุทธศาสนาให้มีความหมายและมีคุณค่าสัมพันธ์กบั ชีวิตมนุษย์ มิติที่ 2)
คื อ การศึ ก ษาของคณะสงฆ์ค วรเข้า ไปช่ ว ยถ่ ว งดุ ล การศึ ก ษากระแสหลัก ส าหรั บ ฆราวาส ที่ มุ่ ง เน้น และให้
ความสาคัญทางด้านวัตถุ การงาน พื้นฐานอาชีพเป็ นสาคัญ กล่าวคือ สามารถให้ความหมายที่กระจ่างชัดสาหรับ
สารัตถะแห่งชีวติ ได้ และมิติที่ 3) คือ การศึกษาของสงฆ์สามารถช่วยส่งเสริ มการศึกษาสาหรับบุคคลที่ดอ้ ยโอกาส
หรื อผูท้ ี่ ยากไร้ ให้ได้รับการศึ กษาอย่างทัว่ ถึ ง เพื่อเป็ นกาลังสาคัญในการเผยแผ่พระศาสนา หรื อหากลาสิ กขา
ออกไป ก็ ย่อ มเป็ นทรั พยากรด้า นบุ คคลที่ ทรงคุ ณ ค่า ซึ่ ง จะเป็ นก าลัง ส าคัญ ในการพัฒนาประเทศในอนาคต
(ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, 2557: 233-234)

ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. ผลวิจยั ที่คน้ พบจะเป็ นประโยชน์ในการจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมบาลีในประเทศไทยในอนาคต
2. ผลการวิจยั ที่คน้ พบจะเป็ นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ในการจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลี
3. ผลการวิจยั ที่คน้ พบจะเป็ นประโยชน์ในการส่ งเสริ มสนับสนุนผูส้ อนและผูเ้ รี ยนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลผลยิง่ ขึ้น
4. ผลการวิจยั ที่คน้ พบจะเป็ นประโยชน์สาหรับผูบ้ ริ หารการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลีเพื่อกาหนด
ทิศทางการศึกษาให้รัดกุม
5. ผลวิจยั ที่คน้ พบควรถูกนาไปปรับแก้ไขในระดับโครงสร้างของการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลี
นามาสู่ภาคเชิงปฏิบตั ิการให้เป็ นรู ปธรรม
6. ผลการวิจยั ที่คน้ พบย่อมสร้างทรัพยากรด้านบุคคล กล่าวคือพระภิกษุสามเณรให้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งใน
ด้านคดีโลกและคดีธรรม อันจะเป็ นกาลังสาคัญในการเผยแผ่พระศาสนาในอนาคต

เอกสารอ้างอิง
จานงค์ ทองประเสริ ฐ. 2556. การศึกษาของสงฆ์ . กรุ งเทพฯ: จัดพิมพ์เป็ นบรรณาการเนื่องในอายุวฒั นมงคล.
ดนัย ปรี ชาเพิ่มประสิ ทธิ์. 2555. ประวัตศิ าสตร์ พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลงั กา. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตโต). 2531.ทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์ . กรุ งเทพฯ: มูลนิธิพทุ ธธรรม พิมพ์เป็ น
ธรรมทาน.
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต). 2546. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ 11. โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระไพศาล วิสาโล. 2552. พุทธศาสนาไทยในอนาคตแนวโน้ มและทางออกจากวิกฤต. กรุ งเทพฯ: มูลนิธิ
สดศรี สฤษดิ์วงศ์.

510

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์. 2557. จาเป็ นต้ องปฏิรังสรรค์ การศึกษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรบินสันเคน และอโรนิกา ลู. 2559.โรงเรียนบันดาลใจ. แปลโดย วิชยา ปิ ดชามุก. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์โอเพ่น
เวิลด์ส.
วิจิตร สมบัติบริ บูรณ์. 2553. ทาเนียบพระเปรียญธรรม 9 ประโยค สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ .กรุ งเทพฯ: ธนาคาร
กรุ งเทพจากัด (มหาชน) กรุ งเทพฯ
เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 2555. พุทธศาสนาทรรศนะและวิจารณ์ . พิมพ์ครั้งที่ 5. สานักพิมพ์มติชน.
อุษา ชัยโชณิ ชย์. 2526. “การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ไทยในระยะปี พ.ศ. 2432-2490”. วิทยานิพนธ์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

511

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

การศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง ทีผ่ ่ านการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับดีมาก
A STUDY OF QUALITY ASSURANCE OF THE CENTRAL CLUSTER
VOCATIONAL COLLEGES WITH THE VERY GOOD LEVEL RESULTS
OF EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT
สายพิณ จาเดิม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Email: saiphinpook@gmail.com
ดร.วราภรณ์ ไทยมา
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
Email:waraporn.th @spu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ ก ษาการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของวิท ยาลัย อาชี วศึ กษา กลุ่ ม
สถานศึกษาภาคกลาง ที่ผา่ นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ผใู ้ ห้
ข้อมู ลในการวิจัยคื อผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา 5 คน และครู ที่ท าหน้าที่ หัว หน้า งานประกัน คุ ณ ภาพ 2 คน วิ ท ยาลัย
อาชีวศึกษาสิ งห์บุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจาปี การศึกษา 2558 ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกต สนทนาพูดคุย
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
1)มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 2) มาตรฐานการบริ หารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานการจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้นที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 4 ) มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน รวบรวมข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
เนื้อหา (Content analysis) และนามาตีความหมาย หลังจากนั้นนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย การสรุ ป บรรยาย
ผลการวิจยั พบว่า
การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้ง 2 แห่ง ที่ผา่ นการประเมินคุณภาพภายนอกโดยภาพรวม
มีการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) เริ่ มต้นด้วยการวางแผน (Plan) การ
ลงมือทา (Do) การตรวจสอบ (Check) การประเมินปรับปรุ งแก้ไขหรื อสร้างมาตรฐานการทางานและพัฒนา (Act) ผลการ
ประเมิ นผ่านการประเมิ นคุ ณภาพภายนอกในระดับดี ม าก ทุ กมาตรฐาน 4 มาตรฐาน1)มาตรฐานด้านการจัด
การศึ กษา2)มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการศึ กษา3) มาตรฐานด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ4) มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน ผ่านการประเมินในระดับดีมาก
คาสาคัญ : การประกันคุณภาพการศึกษา
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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. ความสาคัญและทีม่ าปัญหาของการวิจัย
การจัดการศึกษาเป็ นรากฐานที่สาคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาของมนุษย์ชาติ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกประเทศต้องมีการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์
ของโลกแต่ละยุคสมัย ดังนั้นกระบวนการศึกษาจึงจาเป็ นต้องจึงได้รับการพัฒนา การตรวจสอบ และประเมินผล
ผูเ้ รี ยนผูส้ อนตลอดเวลาเพื่อให้กระบวนการศึกษานั้นบรรลุผลสาเร็ จและผลสัมฤทธิ์ อย่างแท้จริ ง (นลินี ทวีสิน,
2555) ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องมีคุณภาพควบคู่ไปกับการประกันคุณภาพ เพราะการประกันคุณภาพเป็ นการ
สร้างความมัน่ ใจให้แก่สงั คมในเรื่ องคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้มาตรฐาน นัน่ คือคุณภาพผูส้ าเร็ จการศึกษา
ต้องตรงตามมาตรฐานการศึ กษาของชาติ ตรงตามเป้ าหมายของหลักสู ตร และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึ กษาแห่ ง ชาติ ดัง นั้น การด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจึ ง เป็ นการด าเนิ น งานที่ ทุ ก ภาคส่ ว นให้
ความสาคัญ โดยเฉพาะการศึกษาอาชีวศึกษา รัฐบาลเข้ามาดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดและถือว่าการประกันคุณภาพ
อาชีวศึกษาเป็ นนโยบายแห่งชาติ มีการกาหนดมาตรฐานที่ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรม มุ่งเน้นที่หลักสู ตรการจัดการ
เรี ยนการสอน การวัดผล รวมทั้งมี การพัฒนาทางด้านอาชี วศึ กษาอย่างต่อเนื่ อง(Commonwealth of Australia,
2009)
สาหรั บประเทศไทย กระทรวงศึ กษาธิ การเห็ นความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึ กษา จึ งได้
กาหนดเรื่ องการประกันคุ ณภาพสถานศึ กษาไว้ในพระราชบัญญัติก ารศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้ว ยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา พ.ศ. 2553 เพื่อเป็ นแนวทางให้
สถานศึกษาทุกสังกัดใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (สานักมาตรฐานการอาชี วศึ กษาและ
วิชาชี พ, 2555) ตามกฎกระทรวงกาหนดแนวทางในการดาเนิ นงานด้านประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษาไว้
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ดัง นั้น สถานศึ ก ษาในสั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาจึ ง ต้อ งด าเนิ น งานตามศัก ยภาพของ
สถานศึ กษาเอง ซึ่ งสถานศึ กษาที่ เป็ นรั ฐบาลมีท้ งั หมด 426 แห่ ง จาแนกเป็ นสถานศึ กษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่ (ศู น ย์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อการบริ หารงานอาชี วศึ กษาและก าลัง คนอาชี ว ศึ ก ษา ส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558)
จากความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึ กษาตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังกล่าวข้างต้น สถานศึกษาต่าง ๆ ได้ดาเนิ นการเพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
และเงื่อนไขดังกล่าวนับตั้งแต่มีระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาในปี 2539 จนถึงปั จจุบนั และจากการศึ กษา
พบว่า การดาเนิ นงานของสานักงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาต่าง ๆ บางแห่ งสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
ของการดาเนินงานแต่อย่างไรก็ดี ยังมีสถานศึกษาอีกหลายแห่งที่ประสบผลสาฤทธิ์ในการดาเนินงาน เช่น 1) ด้าน
ผูบ้ ริ หารมีการกากับติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพตลอดจนเอาจริ งเอา
จังกับการนาผลการตรวจประเมิ นมาใช้ในการพัฒนาคุ ณภาพ การดาเนิ นการเพื่อหวังผล คะแนนและผลการ
ปฏิ บตั ิงาน 2) ด้านบุคลากร มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มาตรฐานและตัว
บ่งชี้ การชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพไปยังกลุ่มเป้ าหมายทุก
กลุ่ม และทัว่ ทั้งองค์กร มีบุคลากรมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพ ส่ งผลต่อความร่ วมมือในการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ (ภาวนา กิตติวมิ ลชัย และคณะ, 2551) มีการติดตาม กากับติดตามการประกันคุณภาพหรื อ
การประเมิ น คุ ณ ภาพอย่า งต่ อ เนื่ อ ง 3) การจัด ระบบการประสานงานเพื่ อ การด าเนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพมี
ประสิ ทธิ ภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี , 2554) พบว่า สถานศึกษาส่ วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน ที่มีขอ้ จากัด
บางประการในการดาเนินงานของสานักประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านประสบการณ์ของบุคลากร สถานที่และ
งบประมาณตลอดจนรู ปแบบวิธีดาเนินงาน อันเนื่องมาจากจานวนสถานศึกษาใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ดังนั้น จึง
ควรมีการส่ งเสริ มให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
การประเมิ น คุ ณภาพภายนอกรอบสาม ( พ.ศ. 2554-2558) เป็ นการประเมิ น เพื่ อ ยกระดับมาตรฐานคุ ณภาพ
การศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์ มากกว่ากระบวนการจากการศึกษาผลสาเร็ จของการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายนอก (สมศ.)ของวิทยาลัยอาชี วศึ กษา กลุ่มสถานศึ กษาภาคกลางสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
จากการที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ( สอศ.)ได้สารวจและคาดประมาณความต้องการ
กาลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการในปี พ.ศ.2558 พบว่ามีความต้องการกาลังคนรวม
1,268,516 แต่อาชีวศึกษาผลิตได้ 360,946 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.45 จากตัวเลขดังกล่าวเห็นได้วา่ ประเทศไทยขาด
แคลนอัตรากาลังคนที่สาเร็ จการศึกษาในสายอาชีพอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ( คณะกรรมาธิ การการศึกษา สภาผูแ้ ทนราษฎร
, 2556) ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของต้นสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้กาหนดให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดดาเนินการประกันคุณภาพ
ตนเอง โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ไห้นโยบายในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในแต่ละ
สถานศึกษาโดยมีการดาเนิ นการดังนี้ 1) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 3) ดาเนินการตามแผน 4) จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 5) จัดให้มีการ

514

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ประเมิ นคุ ณภาพภายในตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา 6) จัดทารายงานประจาปี ที่ เป็ นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 7) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จากผลการประเมิ นภายนอกรอบสามด้านการอาชี วศึ กษา จากสานักรั บรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา(สมศ.) พบว่ามีสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง ได้
ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ด้านการอาชีวศึกษา จานวน 10
แห่ ง โดยมีสถานศึกษาจานวนหนึ่งที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เนื่ องจากประเมินไม่ผา่ นเกณฑ์ ซึ่ งเป็ นสาเหตุ
ให้ผูบ้ ริ หารและบุ คลากรในสถานศึ กษาที่ ยงั ไม่ผ่านการประเมิ น ได้ตระหนัก ถึ งความส าคัญของการประกัน
คุ ณภาพการศึ กษา จากปั ญ หาดัง กล่ า วในฐานะผูว้ ิจัย รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ งานประกัน คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาภาคกลางมีความตั้งใจที่จะศึกษาการประกันคุณภาพภายนอก
รอบสามของวิทยาลัยอาชี วศึ กษาในกลุ่มสถานศึ กษาภาคกลางที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี มาก เพื่อนา
ผลการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดในการวางแผนหาแนวทางสนับสนุนให้วทิ ยาลัยในสังกัดเพือ่
พัฒนากระตุน้ สถานศึ กษาและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ทนั ทีมีข้ นั ตอนที่ขา้ ใจง่าย และมีตวั อย่างที่ชดั เจนจะ
ช่วยทุ่นเวลาในการดาเนิ นงานของสถานศึกษารวมทั้งส่ งเสริ มให้สถานศึกษามีคุณภาพด้านการประกันคุณภาพ
มากยิ่งขึ้นรวมทั้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกจะได้รับการรับรองคุณภาพสถานศึกษา และมีคะแนนผลการ
ประเมินมากกว่าในรอบที่ผา่ นมา

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึ กษาการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยอาชี วศึกษา กลุ่มสถานศึกษาภาคกลางที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม(สมศ.)ในระดับดีมาก

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การดาเนินงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานด้ านการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน 1-6 (มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา)
ตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน 7 (มาตรฐานด้านการจัดการเรี ยนการสอน)
ตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน 12-13 (มาตรฐานด้านประกันคุณภาพภายใน)
ตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน 8-11(มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริ ม 15-18 (มาตรฐานด้านการบริ หารจัด
การศึกษา)
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ผู้ ใ ห้ ข้ อ มูล ในการวิจัย การวิจ ัย ครั้ ง นี้ เ ป็ นการวิจ ัย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative Research ) โดย
การตรวจสอบ และวิเคราะห์เอกสารเพื่อให้ได้ขอ้ มูลแนวปฏิ บตั ิแ ละสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริ งได้ได้แก่
ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ที่ ทาหน้า ที่ หัว หน้า งานประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาของวิท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษา กลุ่ม
สถานศึ ก ษาภาคกลางทั้ง 2 แห่ ง สัง กัด สานัก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) ที่ ผ ่า นการประเมิน
คุ ณ ภาพภายนอกรอบสามในระดับดี ม าก ผูใ้ ห้ข อ้ มูล ในการวิจ ัย ได้ม าโดยใช้วิธี สุ่ ม แบบเจาะจง (Purposive
random sampling) มี ดังนี้
วิท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา 2 คน ครู ที่ ท าหน้า ที ่ ห ัว หน้า งาน
ประกันคุ ณภาพ จานวน 1 คน
วิท ยาลัย อาชี วศึ กษาสิ ง ห์บุ รี ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ กษา 3 คน ครู ที่ ทาหน้า ที่ หัว หน้า งานประกัน
คุ ณภาพ จานวน 1 คน
4.2 ระยะเวลาในการวิจัย จานวน 5 เดือน ( มีนาคม 2559 - กรกฎาคม 2559)
4.3 เครื่ อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการวิจัย เป็ นการวิจ ยั เชิ ง คุ ณ ภาพโดยใช้แ บบสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth
interview) มีลกั ษณะแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) จัดทาเป็ นหัวข้อสัมภาษณ์ไว้ให้ผูส้ ัมภาษณ์
ตอบได้โดยอิสระ ผูส้ ัมภาษณ์มีอิสระในการดัดแปลงให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในขณะสัมภาษณ์ได้ และเป็ น
การสัมภาษณ์ที่ตอ้ งการข้อมูลในแนวลึกข้อคาถามยืดหยุน่ ได้ตามความเหมาะสมแต่ยดึ เนื้อหา
การหาคุณภาพเครื่องมือ สร้างเครื่ องมือเบื้องต้นจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตาราและขอคาปรึ กษาจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อให้เข้าใจในระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพอันจะนาไปสู่ การศึ กษาที่ถูกต้องและครอบคลุม
ประเด็นที่ตอ้ งการศึกษาให้มากที่สุด แล้วนาเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ
คาถามระหว่างข้อคาถามกับเนื้ อหารวมทั้งปรับปรุ งแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยตัดข้อ
คาถามที่ไม่เหมาะสมออกได้ทาการปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมถูกต้องและมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองตามขั้นตอนดังนี้
4.4.1 ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บข้อมูล
4.4.2 ผูว้ ิจยั นาแบบสัมภาษณ์ นัดสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร ครู ที่ทาหน้าที่หวั หน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษาเก็บข้อมูลด้วยตนเองด้วยการบันทึก
4.4.3 ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางราชการของวิทยาลัย
4.4.4 ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลมาวิเคราะห์เขียนรายงานสรุ ปผล
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ กรณี ศึกษาแบบเจาะจงผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) การสังเกต(observation) การสัมภาษณ์แบบ
เป็ นทางการ (informal interview) และการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In - depth Interview)
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5. สรุปผลการวิจยั
การศึ กษาการวิจัยเรื่ อง “การศึ กษาการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของวิทยาลัย อาชี วศึ กษา ของกลุ่ม
สถานศึกษาภาคกลาง ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก” ผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั โดยการ
บรรยายดังนี้
5.1 สรุ ปผลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั พบว่าจากการตีความและจับประเด็นการ
เก็บข้อมูลของวิทยาลัยอาชี วศึกษาทั้ง 2 แห่ งแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ ได้มีการวิเคราะห์มาตรฐานและปฏิ บตั ิตาม
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชี วศึ กษา (2554) ผูบ้ ริ หารร่ วมกัน มีการวางแผน (Plan)
ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ตวั บ่งชี้ และกาหนดแนวทาง วางแผนในการพัฒนา และร่ วมกันจัดทา
แผนปฏิบตั ิงานประจาปี โดยทุกคนมีส่วนร่ วม การดาเนิ นงาน ( Do) จัดระบบให้ทุกคนมีส่วนร่ วมจัดทาคู่มือและ
แนวปฏิบตั ิแบบประเมินใช้แนวทางของสมศ. ในมาตรฐานที่ควรพัฒนาให้เหมาะกับกิจกรรม /โครงการ การเรี ยน
การสอนของครู มุ่งเน้นการจัดการ การส่งเสริ มสนับสนุนการดาเนินการด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การนิเทศ
ตรวจสอบ (Check) ผลความก้าวหน้า คณะกรรมการติดตามการดาเนิ นงานโครงการตามแผนปฏิบตั ิงาน การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน การการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Act) ผูร้ ับผิดชอบสรุ ป
และรายงานผลการดาเนินโครงการ เพื่อนาไปพัฒนาและวางแผนในปี การศึกษาต่อไป
5.2 ผลการประเมินรับรองคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ด้านการอาชี วศึ กษา ของวิทยาลัย
อาชี วศึ กษา กลุ่มสถานศึ กษาภาคกลาง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา โดยภาพรวมผ่านการ
ประเมินในระดับดีมากทุกมาตรฐาน
มาตรฐานด้านผลการจัดการศึ กษา ( กลุ่มตัวบ่งชี้ พ้ืนฐานที่ 1-6 และ ตัวบ่งชี้ ที่ 14- 16 ) พบว่ามีการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตามวงจรคุณภาพ PDCAตรวจสอบจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึ กษา
ตลอดจนผลงานด้านการบริ การทั้งด้านวิชาการและวิชาชี พ ผลงานโครงงาน นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ต่างๆมีการ
นาไปใช้ประโยชน์และทาการค้าขายได้ จากตัวบ่งชี้ 1-6 แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นผลมาจากการจัดการ
เรี ยนการสอนและการบริ หารสถานศึกษาที่มีกระบวนการได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาได้จดั โครงการสนับสนุน
การเรี ยนการสอนมีการสร้างประสบการณ์ให้กบั นักเรี ยนนักศึ กษาในทุกๆด้าน จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับวิชาชีพ ผูเ้ รี ยนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน
มาตรฐานด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ( กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานที่ 7) ผูบ้ ริ หารมีการ
จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีงานทาเป็ นทีม ผูเ้ รี ยนมีการสร้างระบบการทางานลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยตนเองในทุกสาขาวิชา ใช้เครื่ องมือในการฝึ กงานภาคปฏิบตั ิได้ถูก ต้อง สถานศึ กษาจัดให้นักเรี ยนนักศึกษา
ออกปฏิบตั ิงานจริ ง และมีโครงการลงนามความร่ วมมือกับสถานประกอบการ(MOU) สถานศึกษามีการประเมิน
ตามสภาพจริ งโดยใช้เครื่ องมือที่หลากหลาย ครู อาจารย์มีระบบการเรี ยนการสอนที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์
คิ ด สัง เคราะห์ แ ละสร้ างสรรค์ นวัต กรรมหรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ต ามสาขาวิช าชี พ ครู มี ก ารอบรมโครงการ Stem
Education เพื่อนาความรู ้ที่ได้มาพัฒนาจัดทาแผนการเรี ยนการสอนในทุกสาขาวิชา
มาตรฐานด้านบริ หารจัดการศึกษา(กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานที่8-11) สถานศึกษามีโรงฝึ กงาน ห้องปฏิบตั ิการ
เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้มีแผนภูมิโครงสร้างการบริ หารชัดเจนผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม จัดการบริ หาร
แผนกวิชาเป็ นระบบสอดคล้องกับเป้ าหมายการจัดการอาชีวศึกษา ผูบ้ ริ หารมีการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นแหล่ง
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เรี ยนรู ้ดา้ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีคุณภาพและชุมชนใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจัดกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริ มประสบการณ์ให้กบั นักเรี ยน
มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน(กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานที่ 12-13) ฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากากับ ติดตาม ตรวจสอบ ตามกระบวนการ PDCA เมื่อเสร็ จสิ้ นการดาเนิ นการ
ครู ผูส้ อน แผนกวิชา งาน จัดทารายงานผลการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งในส่ วนของงานต่างๆนั้นอาจเป็ นรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานปกติแต่มีการสรุ ปประเมินตามเกณฑ์ตวั ชี้วดั จากนั้นคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึ กษามีการจัดทารายงานประเมิ นตนเอง SAR ประจาปี เพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และต้นสังกัดมีการ
กาหนดแนวปฏิบตั ิงาน วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายในชัดเจน มีความพร้อม ครบถ้วน ครอบคลุม
โดยมีประเด็นที่เป็ นจุดเด่นสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ดงั นี้
สถานศึ กษามีโครงการ การให้บริ การวิชาการ วิชาชี พแก่ประชาชนและชุมชนโดยเน้นสมรรถนะของ
ผูเ้ รี ยนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจานวนมากและหลากหลายต่อเนื่ อง และให้โอกาสแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส
ทั้งการศึกษาในระบบและหลักสูตรระยะสั้น
สถานศึ กษามีผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร ผูเ้ รี ยน และ ชุมชนมีความตระหนัก ให้ความสาคัญและให้ความ
ร่ วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาเป็ นอย่างดี
สถานศึกษามี ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก มีส่วนร่ วมในการกาหนด และปฏิบตั ิงานตาม
แผนปฏิ บัติ งานโดยระบุ เป้ าหมายและกลยุทธ์ ที่ สอดคล้องกับปรั ชญา ปณิ ธาน และพันธกิ จ การด าเนิ นงานของ
สถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษามี การปรับวิธีเรี ยน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนได้นาความรู ้ทางวิชาชีพมา
ใช้เป็ นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองและบริ การชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษามีโครงการความร่ วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตผูส้ าเร็ จการศึกษา เป็ นคนดี คน
เก่ง และมีความสุข มีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
สถานศึ กษาพัฒนาครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ให้มีความรู ้ ความสามารถ และความมุ่งมัน่ ในการ
จัดการเรี ยนการสอนที่ มีคุณภาพ เน้นการปฏิ บตั ิจริ ง โดยการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ครู บุคลากรและชุมชน ตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA)

6. อภิปรายผล
การศึ กษาวิจยั เรื่ องการประกันคุณภาพการศึ กษาของวิทยาลัยอาชี วศึ กษา กลุ่มสถานศึ กษาภาคกลาง
ที่ ผ่านการประเมิ นคุ ณภาพภายนอกรอบสาม ในระดับดี มาก ผูว้ ิจัยมี ขอ้ ค้นพบและประเด็นที่ น่าสนใจ นามา
อภิปรายผลดังนี้
6.1 จากการศึกษาการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั้ง 2 แห่งที่ผา่ นการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก โดยรวมเป็ นไปตามมาตรฐานพบว่า ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร
ให้ความตระหนักศึ กษามาตรฐานและตัวบ่ งชี้ และมี การพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาให้มีความชัดเจนและมี ก าร
ส่ งเสริ มความร่ วมมือและการมีส่วนร่ วมของบุคลากรทุกฝ่ ายสอดคล้องกับงานวิจยั ของลักขณา จาตกานนท์ และ
คณะ (2554) การบริ หารจัดการงานที่ทาให้ผรู ้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในงานประกันคุณภาพ มีการส่ งเสริ มการมี ส่วน
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ร่ วมในการประเมิ นคุ ณภาพ และพัฒนาการจัดการศึ กษาของรั ฐ เอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น บุ คคล
ครอบครั ว องค์กรชุ มชน องค์กรวิชาชี พ สถานประกอบการ สอดคล้องกับงานวิจัย ศู นย์ส่งเสริ มและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคกลาง (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง (SAR) ปั จจัยสู่ ความสาเร็ จ
ตามตัวบ่งชี้ นาไปปฏิ บตั ิ กากับ ติดตาม ตามกระบวนการ PDCA มีการสรุ ปประเมินตามของสถานศึ กษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลางผลวิจยั พบว่าการดาเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาของ
กลุ่มสถานศึกษาภาคกลางทุกประเภทมีการใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการพัฒนาคุณภาพสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ใจชนก ภาคอัต (2554) กระบวนการบริ หารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ ตอ้ งการหลักการและกระบวนการบริ หารดังกล่าวเป็ นสิ่ งที่ ใช้ในการทางานให้ประสบ
ผลสาเร็ จโดยต้องมีกระบวนการวางแผนทาตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุ งอยูเ่ สมอ โดยให้
ทุกคนมีส่วนร่ วม กล่าวคือ มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเช่น แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการประจาปี แล้วนา
แผนสู่ การปฏิบตั ิจริ ง โดยมีการดาเนิ นการ ในโครงการที่ หลากหลาย เกี่ ยวข้องกับผูบ้ ริ หารครู บุคลากร นักเรี ยน
นักศึกษา ชุมชน และเครื อข่ายความร่ วมมือ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ พร้อมทั้ง
ได้มีการติดตามประเมินผล และนาผลการประเมินไปปรับปรุ งครั้งต่อไป ตัวชี้วดั มีการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา
อย่า งต่ อ เนื่ อ งอย่า งต่ อ เนื่ อ งสอดคล้อ งกับงานวิจัยของ สุ ชาติ เสนาลี (2555) พบว่า ทัก ษะการบริ หารกับการ
ปฏิ บตั ิงานประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษามีความสัมพันธ์กบั การประเมินคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็ นกระบวนการที่บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาร่ วมกันวางแผนในทุกขั้นตอนมีการบันทึ ก
ข้อมูลเพื่อร่ วมกันตรวจสอบผลงานหาจุดเด่น จุดที่ตอ้ งปรับปรุ งแล้วร่ วมกันปรับปรุ งแผนงานนั้นๆโดยมุ่งหวังให้
มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซูไวด้า มะแม (2553)
6.2 จากผลการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามของวิทยาลัยอาชี วศึกษากลุ่มสถานศึกษา
ภาคกลางสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ที่ ได้รับรองคุณภาพภายนอกรอบสาม จากผลคุณภาพ
ระดับดีมาก
6.2.1 มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
มีการเข้าค่ายเตรี ยมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จัด
กิจกรรมเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนทุกระดับชั้นได้เรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึง ทุกคน และจัดระบบดูแลโดยพี่ดูแลน้อง
ในการให้คาแนะนาช่ วยเหลื อทั้งการทาใบงาน ชิ้ นงาน ตามที่ ครู มอบหมาย แต่ท้ งั นี้ ครู ตอ้ งควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนฝึ กคิด ฝึ กทา ฝึ กแก้ปัญหาและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้
แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย จัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้แสดงออกอย่างสร้ างสรรค์ มีการประเมินผลการเรี ยนด้วย
วิธีการทดสอบ ดูผลงาน การสังเกต การปฏิบตั ิจริ ง ที่สอดคล้องกับกับการเรี ยนรู ้ นาผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน
การเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา ผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง
6.2.2 มาตรฐานด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่ หลากหลายรู ปแบบ สถานศึ กษาส่ งเสริ มให้ครู มีการจัดบรรยากาศในห้องเรี ยนให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนดู แลช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยนให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ จัดการสอนเสริ มหรื อจัดโครงการที่ ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้
พื้นฐานวิชาชีพเพื่อรองรับการสอบ V-NET วิเคราะห์ผเู ้ รี ยน เพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง

519

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

บุคลากร ครู ควรมีการวางแผนจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับบริ บทและตัวผูเ้ รี ยน มีการให้สื่อประกอบการจัด
กิจกรรมอย่างเหมาะสม มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริ งให้มากขึ้น
6.2.3 มาตรฐานด้านบริ หารการจัดการศึ กษา การบริ หารการศึ กษามีความสาคัญต่อการประกัน
คุ ณภาพการศึ กษาเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทุกคนทุกฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษา เพื่อให้เป็ นระบบ
6.2.4 มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึ กษา มี
คณะกรรมการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยกาหนดวิธีการ ขั้นตอน มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาตัวบ่งชี้ มีการดาเนินการตามแผนงาน แผนปฏิบตั ิการต่างๆ ตามที่กาหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลการพัฒนาในทุกๆ ด้านตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ การ
มีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพ อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิ รินรัตน์ มาลาชาติ
(2553) ระดับ การด าเนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาตามกระบวนการ PDCA ของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาผลวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนไม่แตกต่างกันทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สุ พนั ธ์ จู ม สิ ม มา (2553) ผลการวิจัย พบว่า ครู และผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาขนาดเล็ก มี ความคิ ดเห็ น ต่อ การ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กตามวงจร PDCA ไม่แตกต่างกัน

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
7.1.1 ในการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ สามารถนาข้อค้นพบในครั้งนี้ไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานใน
การจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการของวิทยาลัย
7.1.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา กลุ่มสถานศึกษาภาคกลางควรนาผลการวิจยั ไปเป็ นข้อมูลสารสนเทศใน
การวางแผนการดาเนิ นงานและพัฒนาการดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรั บการประเมิ นคุณภาพ
ภายนอกต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
7.2.1 ควรมีการจัดทาการพัฒนาคู่มือ เพื่อเป็ นแนวทางในการรองรับการประเมินภายนอกเพื่อให้
การดาเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามีข้ นั ตอนตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติระยะที่ สี่
(พ.ศ. 2559-2563)
7.2.2 ควรมีการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและปริ มาณในแต่ละเงื่อนไขในการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยเพื่อให้วเิ คราะห์แนวทางในการดาเนินงานและผลลัพธ์ที่ชดั เจนส่งผลการเกิดแนวปฏิบตั ิที่ดี
ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของครู 2) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัด
บุรีรัมย์ จาแนกตามขนาดของสถานศึ กษา ประชากร คือ ครู ผูป้ ฏิ บตั ิหน้าที่ การสอนอยู่ในโรงเรี ยนสังกัดกรม
ส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ในปี การศึกษา 2559 จานวน 390 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างจานวน 193 คนตามตาราง
ของ Krejcie and Morgan (1970)โดยการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยครั้ ง
นี้ คื อ แบบสอบถาม ซึ่ งมี ค่ าความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ เท่ ากับ 0.994การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ใช้
ค่าความถี่ (frequencies) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า
(1) ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่ น จังหวัดบุ รีรัมย์ ตามความคิ ดเห็ นของครู ประกอบด้วย การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บันดาลใจ การกระตุน้ ทางปั ญญา การคานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล การมีวิสัยทัศน์ การบริ การคุ ้มครองดูแล
รักษา การสร้างความร่ วมมือร่ วมใจ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
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(2) ผลการเปรี ยบเที ยบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดกรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาของ
โรงเรี ยนที่มีขนาดต่างกัน มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ : ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา,สถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น

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

บทนา
โลกในยุค ปั จ จุ บัน เป็ นยุค ของการเปลี่ ย นแปลงไปสู่ สั ง คมของการเรี ย นรู ้ ที่ ไ ร้ พ รมแดน มี ก ารใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ทาให้สงั คมเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นฐานในการพัฒนาประเทศให้เป็ นประเทศที่ มีการพัฒนา และจากความสาคัญทางด้าน
เศรษฐกิจดังกล่าวทาให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่จะ
มุ่งพัฒนาสู่ สังคมที่มีความสุขอย่างยัง่ ยืน (Green Society) โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลของการพัฒนาให้
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เกิดขึ้นในทุกมิติ ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่ความอยูด่ ีมี
สุ ขของคนไทย และเกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตลอดไป โดยยังคงยึด "คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา" และน้อมนา
"ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง"มาเป็ นแนวปฏิ บัติในการบริ ห ารและพัฒ นาประเทศต่อเนื่ องจากแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 9 (สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ , 2554)
ดังนั้นการที่ประเทศจะมีภาวะเศรษฐกิจที่ดี ทรัพยากรบุคคลในประเทศควรจะมีความสามารถที่เทียบเท่าประเทศ
อื่นๆ ที่ พฒั นาแล้ว เพราะทรัพยากรบุคคลเป็ นหลักในการผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ การที่จะเพิ่มขีด
ความสามารถของทรัพยากรบุคคลได้น้ นั การศึกษาก็มีส่วนสาคัญที่จะทาให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ข้ ึน
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นนับเป็ นองค์กรที่มีบทบาทสาคัญในการจัดการศึ กษามาตั้งแต่ในอดี ต
และยิ่งมี บทบาทมากยิ่งขึ้ นปั จจุ บันและอนาคต อันเนื่ องมาจากนโยบายกระจายอานาจการจัดการศึ กษาสู่ การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่นจากการศึ กษาวิจยั ที่ ผ่านมาพบว่า มีกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นเป็ นจานวนไม่น้อยที่
สามารถจัดการศึ กษาได้อย่างมี คุณ ภาพ จนเป็ นที่ ยอมรั บของผูป้ กครองและชุ ม ชน แต่ อย่างไรก็ตามยังพบว่า
โรงเรี ยนที่สงั กัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นทัว่ ประเทศประสบกับปั ญหา ผูบ้ ริ หารกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่นขาดความรู ้ความเข้าใจด้านการศึกษา ไม่เห็นความสาคัญของการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษาไม่เพียงพอ
ขาดการนิ เทศ กากับติ ดตามและประเมิ นผลการศึ กษา ขาดความชัดเจนในเรื่ องความก้าวหน้าทางวิชาชี พของ
บุ คลากรในสานักงาน/กองการศึ กษาและขาดความคล่องตัวในการบริ หารงบประมาณ รวมถึงการแทรกแซง
การศึ กษาโดยการเมื อง ไม่ว่าจะเป็ นการบริ ห ารหรื อระบบจัดซื้ อ จัดจ้าง และการหาประโยชน์ จากการศึ กษา
ประชาชนส่ วนใหญ่ขาดความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ดา้ นการศึ กษาของกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วน
ท้องถิ่นและบทบาทของประชาชนต่อการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษายังไม่สามารถมี บทบาทเท่ าที่ ควรในการประสานส่ งเสริ ม การจัดการศึ กษาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ยงั มีปั ญหาในการถ่ายโอนสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องความ
ล่าช้าในการถ่ายโอนอันเนื่องมาจากมีข้ นั ตอนมากและซับซ้อน แนวนโยบายการถ่ายโอนไม่ชดั เจน และ ขาดความ
ต่อเนื่ องของนโยบายการศึ กษา เมื่ อมี การเปลี่ยนผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (กระทรวงศึ กษาธิ การ,
2553)
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นจังหวัดหนึ่ ง ที่ มีโรงเรี ยนในสังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งมุ่งจัดการศึกษาทุกระดับตามความพร้อมเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรี ยนใน
สังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ก็เป็ นส่ วนหนึ่ งและส่ วนสาคัญในการพัฒนาการบริ หาร
ด้านการจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ และพร้อมที่จะรองรับต่อโลกในยุคปั จจุบนั ที่เป็ นยุคของการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สังคมของการเรี ยนรู ้ที่ไร้พรมแดน ซึ่งการจัดการศึกษาทีมีประสิ ทธิ ภาพส่ วนที่สาคัญที่สุดคือการบริ หารงาน
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สถานศึกษาสังกัดหน่วยงานใดก็ตามหากไม่มีผนู ้ าที่มีความสามารถและคุณธรรมในการ
ทางานแล้ว ก็ไม่สามารถนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็ จได้
การที่ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจะสามารถจัด การศึ ก ษาให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้น้ ัน ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
จาเป็ นต้องอาศัยเพื่อนร่ วมงาน ต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพราะ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาไม่อาจทางานได้ทุกอย่างให้สมั ฤทธิ์ ผลได้โดยลาพังเพียงคนเดียว ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
จึงต้องมีทกั ษะในการนาคนและจูงใจให้ผรู ้ ่ วมงานทุกคนร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบให้สาเร็ จลุล่วง
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ไปได้ดว้ ยดีอยูเ่ สมอ กระบวนการที่ผบู ้ ริ หารสามารถใช้อิทธิ พลให้บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จตาม
เป้ าหมายนั้น เรี ยกว่า "ภาวะผูน้ า" ภาวะผูน้ าจึงเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญยิง่ ในการบริ หารงานในโรงเรี ยนเพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพ(บังอรไชยเผือก,2550)ภาวะผูน้ าได้มีผศู ้ ึกษาและวิจยั กันมาเป็ นเวลายาวนาน จนทาให้เกิดแนวคิด
และทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับภาวะผูน้ าในหลายๆ ด้าน ภาวะผูน้ าที่ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ ในปั จจุบันที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดและมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม คือ ภาวะผูน้ า
การเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งแนวคิ ดทฤษฎี ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงเป็ นทฤษฎี ภาวะผูน้ าแนวใหม่คือภาวะผูน้ าที่ มี
วิสัยทัศน์ (Vision) มีการกระจายอานาจหรื อการเสริ มสร้างพลังจูงใจ (Empowerment ) เป็ นผูม้ ีคุณธรรม (Moral
Agent) โดยพิจารณาที่ ลกั ษณะของผูน้ าพฤติกรรมอานาจรวมทั้งตัวแปรสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่ งเป็ นแนวทางที่
กว้างกว่าแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าอื่นๆ (โกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม, 2547)
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็ นคุณสมบัติที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาควรจะมี เพื่อทาให้ครู หรื อผูร้ ่ วมงาน
ได้ร่วมกันทางานให้ประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ วางไว้ อาจจะยังไม่เพียงพอในในยุคแห่ งการเริ่ มต้นของ
ศตวรรษที่ 21 ที่ เทคโนโลยีและโลกาภิวตั น์มีอิทธิ พลอย่างมากต่อองค์กรและรู ปแบบการทางานขององค์กร ซึ่ ง
การเปลี่ยนแปลงย่อมทาให้องค์กรมี ลักษณะยืดหยุน่ ทาให้วธิ ี การทางานเปลี่ยนแปลงจากเดิมด้วยเหตุน้ ี หลักการ
ของภาวะผูน้ าใฝ่ บริ การอาจเป็ นคาตอบที่เหมาะสมสาหรับสภาพการณ์ที่กาลังเกิดขึ้น โดยภาวะผูน้ าใฝ่ บริ การเป็ น
แนวคิ ด ที่ มี พ้ื น ฐานของการท างานเป็ นที ม การอยู่ร่ วมกัน เป็ นชุ ม ชน การมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ การมี
พฤติกรรมที่ประกอบด้วยคุณธรรม การดูแลเอาใจใส่ เพื่อนร่ วมงาน และการมุ่งพัฒนาให้เพื่อนร่ วมงานเจริ ญงอก
งาม ซึ่งสามารถช่วยให้องค์กรพัฒนาคุณภาพได้(Spears, 1996)
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั ในฐานะเป็ นบุคลากรที่ ปฏิ บตั ิงานด้านการ
สอนของสถานศึกษาสังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา โดยจะท าการสารวจ ความคิ ด เห็ น ของครู ใน
โรงเรี ยนที่ สังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุ รีรัมย์ ผลการศึ กษาจะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในการพัฒนาตนเองและสถานศึกษาสามารถนาผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริ หาร
จัดการสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธผลยิง่ งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของครู
2) เพื่อเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการมุ่งศึ กษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การของผูบ้ ริ หาสถานศึ กษา
สังกัด กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น จังหวัดบุ รีรัม ย์ โดยผูศ้ ึ กษาได้ใช้ตามโมเดลภาวะผูน้ าของ Bass and
Avolio(1995) และแนวคิ ดภาวะผูน้ าแบบใฝ่ บริ การของ Greenleaf(1977), Yukl(2002), Laub(2004), Parolini,
Patterson, & Winston(2009), Black (2007), Ramer (2008) ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ขนาดของโรงเรียน
1. โรงเรี ยนขนาดเล็ก
2. โรงเรี ยนขนาดกลาง
3. โรงเรี ยนขนาดใหญ่
4. โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงแบบผู้ใฝ่ บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษามี 7 ด้ าน ดังนี้
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3.การกระตุน้ ทางปั ญญา
4. การคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
5. การมีวสิ ยั ทัศน์
6. การบริ การคุมครองดูแลรักษา
7. การสร้างความร่ วมมือร่ วมใจ

วิธีดาเนินการวิจัย
(1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่การสอนอยูใ่ นโรงเรี ยนสังกัดกรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี การศึกษา 2559 รวมประชากรทั้งสิ้น 390 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่การสอนอยูใ่ นโรงเรี ยนสังกัดกรมส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี การศึกษา 2559 ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie
and Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 193 คนและเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling)
(2) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเรื่ อง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุประสบการณ์การทางาน วุฒิการศึกษา และขนาดของ
โรงเรี ยนของครู ในโรงเรี ยนสังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ มีลกั ษณะเป็ นแบบสารวจ
รายการ (Check List)ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
สังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโมเดลภาวะผูน้ า Bass and Avolio(1995) และแนวคิด
ภาวะผูน้ าแบบใฝ่ บริ การของ Greenleaf(1977), Yukl(2002),Laub(2004), Parolini, Patterson, & Winston(2009),
Black (2007),Ramer (2008) ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้านได้แก่การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์หรื อภาวะผูน้ าเชิงบารมี
การสร้างแรงบันดาลใจการกระตุน้ ทางปั ญญา การคานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล การมี วิสัยทัศ น์การบริ การ
คุม้ ครองดูแลรักษา และการสร้างความร่ วมมือร่ วมใจ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale) ระดับภาวะผูน้ า มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดแบบสอบถามได้ผ่านขั้นตอน
การวิเคราะห์คุณภาพและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน โดยหาค่าดัชนี ความ
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สอดคล้อง (Index of Item - Object Congruence : IOC) มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาระหว่าง 0.60 - 1.00 หลังจาก
นั้นไปทดลองใช้กบั ครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนนาโพธิ์ พิทยาคม อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาจานวน 30 คนเพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ของคอนบาค
(Cronbach) มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.994
(3)การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อรับรองจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุมเพื่อขออนุญาต
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนในสังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ครู โรงเรี ยนสังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่ น และผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้วย
ตนเอง ตามวันเวลาที่กาหนด
(4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การวิเคราะห์ ระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดกรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุ รีรัมย์ตามความคิดเห็ นของครู โดยหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วนาค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย
2. การเปรี ยบเทียบระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดกรม
ส่ งเสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น จังหวัด บุ รี รั ม ย์จ าแนกตามขนาดของสถานศึ กษา โดยใช้การวิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และสถิติการทดสอบค่าเอฟ (F-test)

สรุ ปผลการวิจัย
(1) ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.49 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.908
ส่ วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปั ญญา การคานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล การมีวิสัยทัศน์การ
บริ การคุม้ ครองดูแลรักษาและการสร้างความร่ วมมือร่ วมใจ อยูใ่ นระดับมากค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.63, 3.63, 3.68, 3.56,
3.65, 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.965, 0.975, 0.932, 0.913, 0.913, 0.862 ตามลาดับ
(2) การเปรี ยบเที ยบภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงแบบใฝ่ บริ ก ารของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สังกัดกรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่มา
จากโรงเรี ยนที่มีขนาดต่างกัน มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การไม่แตกต่างกัน เทื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่าด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญาด้านการคานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ด้านการมีวิสัยทั ศน์ดา้ นการบริ การคุม้ ครอง
ดูแลรักษาด้านการสร้างความร่ วมมือร่ วมใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

อภิปรายผล
(1) ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้าน
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การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปั ญญา การคานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล การมีวิสัยทัศน์การบริ การ
คุ ม้ ครองดู แลรั กษาและการสร้ างความร่ วมมื อร่ วมใจ อยู่ในระดับมากทั้งนี้ น่ าจะมี สาเหตุมาจากการที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจุดแข็งทางด้านทรัพยากรเพียงพอที่จะสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่น ประกอบกับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมีพ้ืนที่ขนาดเล็กและมีโรงเรี ยนที่อยูใ่ นความดูแลไม่มาก และผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ดา้ นการศึกษาฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายสภาเป็ นที มเดี ยวกันและมีโอกาสได้บริ หารงาน
อย่างต่อเนื่ อง ฝ่ ายบริ หารมีทีมงานที่เข้มแข็ง บุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจและมีความรู ้ความสามารถทาง
การศึ กษา และบุคลากรทางการศึ กษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง (พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ, 2554) และผูบ้ ริ หารมีการ
กระจายอานาจในการตัดสิ นใจให้แก่บุคลากรและใช้หลักของการมีส่วนร่ วมเพื่อให้หน่วยงานเกิดประสิ ทธิภาพใน
การบริ หารและเกิ ดความคล่องตัวมากขึ้น ทาให้ครู มองเห็ นคุณค่าในตัวเอง มีความเชื่ อมัน่ และกล้าตัดสิ นใจซึ่ ง
สอดคล้องกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ที่ได้กล่าวว่าการกระจายอานาจการ
จัดการศึกษาให้กบั องค์กรบริ หารส่วนท้องถิ่น นับเป็ นการดาเนิ นงานที่สอดคล้องกับหลักการกระจายอานาจ ที่มุ่ง
ให้องค์กรบริ หารส่วนท้องถิ่นที่อยูใ่ กล้ชิดประชาชนมากที่สุด และมีความคล่องตัว ได้มีอิสระในการจัดการศึกษา
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นมากที่ สุดผลการวิจยั ในด้านนี้ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของรุ จิ
รัตน์ นาคะรัมภะ (2554) สาหรับด้านการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ อยูใ่ นระดับปานกลางน่าจะมีสาเหตุมาจาก
การที่องค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่นยังขาดนโยบายและแผนการพัฒนาการศึกษาที่ชดั เจนและมักขาดความต่อเนื่ อง
รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารท้องถิ่น สอดคล้องกับ ประภาพรรณ ไชยวงษ์
(2551) ที่ พบว่าผูบ้ ริ หารองค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่นส่ วนหนึ่ งยังไม่เห็ น
ความสาคัญของการศึกษาและไม่เข้าในบทบาทหน้าที่ ดา้ นการศึ กษา และมักจะขาดความต่อเนื่ องของนโยบาย
การศึกษา เมื่อมีการเปลี่ยนผูบ้ ริ หารองค์กรบริ หารส่วนท้องถิ่น
(2) การเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดกรม
ส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า
(2.1) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนที่มีขนาดต่างกัน มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การ
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ 0.05 ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากขนาดโรงเรี ยนมีผลต่อการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นฤมล โยคานุกุล (2556) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดนครราชสี มา ผลการวิจยั พบว่า ผลการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
องค์การบริ ห ารส่ วนจังหวัด นครราชสี มาที่ ป ฏิ บัติ ในสถานศึ กษาที่ มีข นาดต่ างกัน โดยรวมมี พ ฤติ กรรมที่ ไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 2 ด้าน คือ ด้านการสร้างบารมี ด้านการกระตุน้ การใช้ปัญญา
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 2 ด้าน คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจและด้านการ
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2.2) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนที่มีขนาดต่างกัน มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การ
ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญาด้านการคานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ด้านการมีวิสัยทัศน์ ดา้ นการบริ การคุม้ ครอง
ดูแลรักษาด้านการสร้างความร่ วมมือร่ วมใจ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
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1) คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารไม่วา่ จะเป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรื อโรงเรี ยนขนาด
เล็ก การที่ จ ะท าให้ การบริ ห ารงานในองค์ก รประสบความส าเร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ภ าวะผู ้น าของผู ้บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาในทุ ก โรงเรี ยนมี ความส าคัญ ยิ่งที่ จะส่ งเสริ ม ครู ผูส้ อนเกิ ดความรู ้ สึ กเต็ม ใจและภาคภู มิ ใจเมื่ อ ได้
ร่ ว มงานสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ ดารุ ณี พิ พ ัฒ นผล (2552) ได้ท าการวิ จัย เรื่ อ ง ภาวะผู ้น าของผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า การวิเคราะห์
เปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของครู เกี่ ยวกับภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จาแนกตามขนาดของสถานศึ กษา
แบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ 1) ขนาดเล็กและกลาง และ 2) ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ พบว่า ครู ที่อยูใ่ นสถานศึกษาขนาด
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจยั
ของไพบูลย์ พระเมือง (2557) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
กับบรรยากาศองค์การของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ผลการวิจยั พบว่า ภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงโดยรวมของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาครู ผูส้ อนโรงเรี ยนขนาดเล็กโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และ
โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษเห็นว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นระดับมากส่ วนโรงเรี ยน
ขนาดกลางอยูใ่ นระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากเกือบทุกด้านยกเว้นด้านการมีอิทธิพล
อย่างมี อุดมการณ์ กับ ด้านการคานึ งถึ งการเป็ นปั จเจกบุ คคลภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงโดยรวมของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาโรงเรี ยนขนาดเล็กโรงเรี ยนขนาดกลางโรงเรี ยนขนาดใหญ่และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษโดยรวมไม่
แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
(1) ในเรื่ องภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ถ้าพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
(1.1) ด้านการมี อิ ท ธิ พ ลอย่างมี อุ ด มการณ์ อยู่ในระดับ ปานกลาง ดังนั้น จึ งควรให้ ผูบ้ ริ ห ารได้
ตระหนักในเรื่ องหลักการและเป้ าหมายในการบริ หารให้ถูกต้องชัดเจน มีปฏิ ภาณไหวพริ บในการปฏิบตั ิงาน มี
คุณธรรมจริ ยธรรมและประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี เพื่อที่จะทาให้การบริ หารมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
(1.2) ด้านการมีวสิ ัยทัศน์อยูใ่ นระดับมาก แต่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดของระดับมาก แสดงให้เห็ นว่ามี
ความสัมพันธ์กบั ด้านการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรจะพัฒนาพฤติกรรมในเรื่ องการชี้ แจง
นโยบายเป้ าหมายและแนวทางในการปฏิ บัติงานต่อบุ คลากรได้ชดั เจน และควรจะสร้างความตระหนักในการ
ปฏิบตั ิภารกิจต่างๆมากกว่าที่จะบังคับให้บุคลากรทาอย่างที่ตนเองต้องการ นอกจากนี้ ควรจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
เพื่อความเจริ ญของหน่วยงาน
(2) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มาจากขนาดโรงเรี ยนต่างกัน มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การด้าน
การมี อิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ ให้หลักการและเป้ าหมายในการบริ หารแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
แสดงให้เห็นว่าขนาดโรงเรี ยนต่างกันทาให้ให้ครู แตกต่างกัน ดังนั้นผูบ้ ริ หารที่มีจานวนครู ในโรงเรี ยนมาก ควรจะ
ส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารพยายามแสดงให้ครู เห็นว่า ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับครู ทุกคน และหลักการและเป้ าหมายใน
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การบริ หารให้ครู เกิดความเข้าใจในการทางาน และร่ วมแก้ไขปั ญหาจนสามารถผ่านพ้นไป และสร้างขวัญกาลังใจ
กับครู ที่ปฏิบตั ิงานได้ดีอย่างทัว่ ถึง
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
(1) การวิจยั ในครั้งนี้ได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ครู ในโรงเรี ยนสังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์ จึงสมควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาอื่นๆ ที่อยูใ่ นสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพือ่ เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโอกาสต่อไป
(2) การศึกษาในครั้งนี้ได้เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามขนาดของสถานศึกษาจึงสมควรได้มีการศึกษา
ตัวแปรอื่นๆ เช่น เพศ อายุการทางาน สถานภาพ ประสบการณ์ในการทางาน และระดับการศึกษาของผูบ้ ริ หาร ว่า
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การหรื อไม่ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนา
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบใฝ่ บริ การของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และพัฒนาการบริ หารจัดการความรู ้ในโอกาส
ต่อไป
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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาการปฏิบตั ิงานวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนใน
เครื อไทย-เทค และ 2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การนานโยบายทางวิชาการสู่การปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนในเครื อไทย-เทค ด้วยเทคนิควิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น
4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกรอบแนวคิด และสร้างแบบ
สัมภาษณ์ฯ ระยะที่ 2 การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interview) กับผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ หัวหน้าสานัก
คณบดี จานวน 20 ท่าน ตามแบบสัมภาษณ์ฯ ระยะที่ 3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานสายสนับสนุนการสอนและสายการสอน จานวน 36 ท่าน ตามแบบสัมภาษณ์ฯ เพื่อนามาศึกษาการ
ปฏิบตั ิงานวิชาการและวางกลยุทธ์การนานโยบายทางวิชาการสู่การปฏิบตั ิฯ และระยะที่ 4 การอภิปรายกลุ่ม
(Group Discussion) กับ คณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 15 ท่าน เพื่อขอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์การนา
นโยบายทางวิชาการสู่การปฏิบตั ิฯ และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสรุ ปและนาเสนอผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบตั ิงานวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเครื อไทย-เทค ด้านการเรี ยน
การสอน พบว่า ผูป้ ฏิบตั ิไม่ปฏิบตั ิตามพันธกิจทั้ 7 ประการ ได้แก่ แผนการสอน เกมส์ กิจกรรม การรายงานหน้า
ชั้นเรี ยน การศึกษาดูงาน การเชิญวิทยากรบรรยาย กรณี ศึกษา และงานวิจยั ในด้านภาควิชาพื้นฐาน ผูป้ ฏิบตั ิปฏิบตั ิ
ไม่ครบตามพันธกิจ โดยพันธกิจที่ปฏิบตั ิครบ คือ การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็ นผูน้ า การเสริ มสร้างคุณธรรมและ
จริ ยธรรม การพัฒนาคุณภาพและเสริ มสร้างอัจฉริ ยะแห่ งภูมิปัญญา ขณะที่พนั ธกิจ เวทีแห่ งการสร้างสรรค์ กลับ
พบว่าผูป้ ฏิบตั ิไม่ได้ปฏิบตั ิตามพันธกิจ ด้านภาควิชาบริ หารธุรกิจ พบว่า ผูป้ ฏิบตั ิปฏิบตั ิไม่ครบตามพันธกิจ โดย
พันธกิ จความร่ ว มมื อกับ สถานประกอบการ การฝึ กอบรมสัม มนาให้ความรู ้ หรื อบริ ก ารแก่ ป ระชาชนทั่ว ไป
ผูป้ ฏิบตั ิปฏิบตั ิได้ ขณะที่พนั ธกิจ การทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน การเป็ นผูป้ ระกอบการรายย่อย และงานวิจยั
และสิ่ งประดิ ษฐ์ ผูป้ ฏิ บตั ิไม่ได้ปฏิ บตั ิ จากผลดังกล่าวนามาสู่ กลยุทธ์การนานโยบายสู่ การปฏิ บตั ิของผูบ้ ริ หาร
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วิ ท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในเครื อ ไทย-เทค ซึ่ งประกอบด้ว ย 3 กลยุท ธ์ คื อ 1) กลยุท ธ์ แ บบต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง
ประกอบด้วย 8 มาตรการ คื อ การนาเสนอผลงานวิช าการและกิ จกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ การศึ กษาดู งาน
กรณี ศึกษา การวิจยั การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็ นผูน้ า เสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม การพัฒนาคุณภาพและ
เพิ่มมูลค่าชีวติ การเสริ มสร้างอัจฉริ ยะแห่งภูมิปัญญา ความร่ วมมือกับสถานประกอบการ 2) กลยุทธ์ที่เปลี่ยนเป็ น
ประจา ซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรการ คือ เกมส์ กิจกรรม นันทนาการ การเป็ นผูป้ ระกอบการรายย่อย การฝึ กอบรม
สัมมนาให้ความรู ้หรื อบริ การแก่ประชาชนทัว่ ไป และ 3) กลยุทธ์ในวงจากัด ซึ่ งประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ
แผนการสอนและการเรี ยนรู ้ เทคนิ คการสอน สื่ อ การสอน เทคโนโลยีการสอน วิท ยากรผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะ
สาขาวิชา เวทีแห่งการสร้างสรรค์
คำสำคัญ : กลยุทธ์ นโยบายสู่การปฏิบตั ิ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

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

บทนา
ปั จจุบนั สภาพของสังคม และเศรษฐกิจมีความเจริ ญก้าวหน้า และพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ ว ดังจะเห็นได้
จากการที่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ ึน ประชาชนมีอตั ราการได้รับการศึกษาสูงขึ้น ตลอดจนมีรายได้ที่แท้จริ ง
เฉลี่ ยต่อหัวเพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งความเจริ ญก้าวหน้าดังกล่าวเป็ นผลมาจากการพัฒนาศักยภาพของมนุ ษย์ผ่านระบบ
การศึกษา ที่สามารถพัฒนาคน พัฒนาชาติให้มีความมัน่ คง
การศึ กษานับเป็ นรากฐานที่ สาคัญที่ สุดประการหนึ่ ง ในการสร้างสรรค์ความเจริ ญก้าวหน้า เนื่ องจาก
การศึ กษาเป็ นกระบวนการที่ ช่วยให้คนได้พฒ
ั นาศักยภาพ และขี ดความสามารถด้านต่างๆ ที่ จะดารงตน และ
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ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมเป็ นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ให้หลักการเกี่ยวกับการศึกษาไว้วา่ “เพือ่ เป็ นกำรศึกษำ
ตลอดชีวิต และให้ สังคมมีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำสำระและกระบวนกำรเรียนรู้ ให้ เป็ นไปอย่ ำง
ต่ อเนื่อง” ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา กาหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู ้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้จึงต้องจัดเนื้ อหาสาระ และกิ จกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยนโดยคานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุ คคล การฝึ กทักษะ
กระบวนการคิ ด การจัด การ การเผชิ ญ สถานการณ์ การประยุกต์ค วามรู ้ ม าใช้เพื่ อ ป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญหา
กระบวนการดังกล่าว ผูส้ อน และผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรี ยนรู ้ และแหล่งวิทยาการประเภท
ต่างๆ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2550: 26) ฉะนั้นการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของพระราชบัญญัติ
การศึ กษาแห่ งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และผูเ้ รี ยนมี
ความสาคัญของการจัดการศึกษา สถานศึกษาจึงควรที่จะต้องมีการบริ หารงาน การวางกลยุทธ์และ/หรื อแผนงาน
ในการดาเนินการ เพื่อสามารถที่จะส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้อย่างเต็มที่
ทั้งนี้ วิทยาลัยในเครื อไทย-เทค มีการกาหนดนโยบายให้ ครู อาจารย์ผมู ้ ีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตรง
กับคุณวุฒิการศึกษา ประจาอยู่ทุกคณะวิชา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้และสามารถพัฒนาตนเองด้านการเรี ยนรู ้
มากยิ่งขึ้นตามแผนการสอน โดยมุ่งเน้นมาตรฐานตามแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ผูบ้ ริ หารวิทยาลัยพึงตระหนักถึงจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เน้นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร การ
นาหลักสู ตรไปใช้ งานด้านการประชุ ทางวิชาการ เพื่อส่ งเสริ ม และสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนบรรลุจุดหมายของ
การศึกษาที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ แต่พบว่าผูป้ ฎิบตั ิดา้ นวิชการยังไม่เข้าใจนโยบายเท่าที่ควร จึงทาให้งาน
ด้านวิชาการไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ จึงมีการผลักดันให้เกิดการกาหนดกลยุทธ์ของวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค ด้วย
การนานโยบายทางวิชาการสู่ การปฏิบตั ิงานจริ ง ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นว่า ผลการศึกษาวิจยั “กลยุทธ์ กำรนำนโยบำยทำง
วิชำกำรสู่ กำรปฏิบัตขิ องผู้บริหำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเอกชนในเครือไทย-เทค”ในครั้งนี้ จกั เป็ นประโยชน์สาหรับ
การบริ หารจัดการวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค และวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ งานวิจัย
1. เพื่อศึกษาการปฏิบตั ิงานวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึ กษาเอกชนในเครื อไทย-เทค
2. เพื่อเสนอกลยุทธ์การนานโยบายทางวิชาการสู่การปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนใน
เครื อไทย-เทค

แนวคิดและทฤษฏี
กำรนำกลยุทธ์ ไปสู่ กำรปฏิบัติ (Strategic Implementation)
การดาเนินกลยุทธ์เป็ นขั้นตอนที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ยวดของการบริ หารเชิงกลยุทธ์มีผเู ้ ชี่ยวชาญด้าน
ยุทธศาสตร์หลายท่านได้ให้ความหมายของการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ ดังนี้
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Pro.Dr.Lawrence G. Hrebiniak (2008) แห่งวิทยาลัยธุรกิจ Wharton มหาวิทยาลัย Pennsylvania กล่าวว่า
“การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิเป็ นกระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนหรื อเป็ นชุดของกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันอย่าง
เป็ นเหตุเป็ นผล ซึ่ งส่งเสริ มให้องค์กรสามารถใช้กลยุทธ์ที่กาหนดขึ้น การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็ นรู ปธรรม
ได้หากปราศจากซึ่ งแนวทางการดาเนิ นกลยุทธ์ ที่ ได้มีการวางแผนมาเป็ นอย่างดีแล้วย่อมไม่สามารถนาองค์กร
ไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายเชิ งกลยุทธ์ได้ในการนากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิ บตั ิผูบ้ ริ หารทุกระดับและพนักงานทุ กคน
จะต้องมีความมุ่งมัน่ และมีพนั ธะผูกพันรวม ทั้งมีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของกระบวนการหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่ง
ไปสู่การดาเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิ ทธิผล”
Wheelen and Hunger (2012) กล่าวว่า“การน ากลยุท ธ์ ไปสู่ ก ารปฏิ บัติคือ การน ากิ จ กรรมทั้งหมดที่ จ า
เป็ นมาใช้ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ได้ ซึ่ งการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์น้ นั จะเป็ นกระบวนการนากลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบตั ิโดยผ่านการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ และจัดทางบประมาณเพื่อรองรับแผนปฏิบตั ิการนั้น

ควำมสำคัญของกำรนำกลยุทธ์ ไปสู่ กำรปฏิบัติ
Kaplan and Norton (2001) ได้ทาการศึ กษาเกี่ ยวข้องกับกลยุทธ์องค์กรไว้ในหนังสื อ “The StrategyFocused Organization” ว่า ความสามารถในการดาเนินการให้ได้ตามแผนกลยุทธ์น้ นั มีความสาคัญยิ่งกว่าคุณภาพ
ของตัวแผนกลยุทธ์เอง การแปลงกลยุทธ์ไปสู่ การปฏิ บัติถือเป็ นปั จจัยที่ สาคัญที่ สุดในการกาหนดค่าของการ
บริ หารจัดการ จากผลการสารวจในช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 พบว่า มีกลยุทธ์ที่ได้รับการกาหนดขึ้นมาเป็ นอย่างดี
จานวนไม่ถึงร้อยละ 10 เท่านั้น ที่ถูกนาไปถือปฏิบตั ิอย่างได้ผล หลังจากนั้นในปี ค.ศ.1999 มีบทความที่ตีพิมพ์ใน
นิ ตยสารฟอร์ จูน ที่ กล่าวถึ งความล้มเหลวประการหนึ่ งของ ซี .อี .โอ ก็คือ การให้ความสาคัญกับกลยุทธ์ และ
วิสัยทัศน์อย่างมากจะนาให้เกิ ดความเชื่ อผิดๆ ที่ ว่ากลยุทธ์ที่เหมาะสมนั้นจะป็ นเพียงสิ่ งเดี ยวที่ สามารถนาไปสู่
ความสาเร็ จได้ หลังจากที่องค์กรได้วางวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ดงั กล่าวแล้ว ก็จะมาถึง
ขั้นตอนของการนากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ ซึ่ งโดยปกติองค์กรต่างๆก็มกั ใช้การวางแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan)
โดยการแปลงกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะนาไปบรรจุในแผนปฏิบตั ิการนั้นนอกจากจะต้องคานึงถึง “สิ่ งที่อยากจะทา” ซึ่ ง
อยู่ในแผนกลยุทธ์แล้ว ก็ยงั ต้องคานึ งถึง “สิ่ งที่ ตอ้ งทา” กับองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถที่ จะนากลยุท ธ์ ไป
ปฏิบตั ิให้เกิดผลได้ดว้ ย สาหรับ “สิ่ งที่ตอ้ งทา” เพื่อเตรี ยมองค์กรให้พร้อมสาหรับการนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิน้ นั ก็
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ตามแนวความคิดความสัมพันธ์ของปั จจัยทั้ง 7 ของแมคคินซี ยจ์ ะประกอบเป็ นโครง
ร่ าง (McKinsey’s 7S Framework) ซึ่ งกิ จกรรมการพัฒนาองค์กรเหล่านี้ ควรได้รับการพิจารณาและเลือกนามา
บรรจุ อ ยู่ใ นแผนปฏิ บัติ ก ารอัน เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของแผนกลยุท ธ์ ด้ว ย ทั้ง นี้ McKinsey’s 7S Framework ได้ร ะบุ
แนวทางด้านกลยุทธ์ไว้ดงั ตาราง ที่ 1
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ตารางที่ 1 กลยุทธ์ตามลักษณะของผลกระทบในการปรับเปลี่ยนองค์กร
ประเภทของกลยุทธ์
ลักษณะของกลยุทธ์
- กลยุทธ์แบบต่อเนื่อง
- ดาเนินการต่อไป ตามกลยุทธ์เดิม
Continuation Strategy
ที่เคยปฏิบตั ิมา
- กลยุทธ์แบบที่เปลี่ยนเป็ นประจา - การปรับกลยุทธ์ตามฤดูกาลหรื อ
Routine Strategic Change
เงื่อนไขอื่นที่ตอ้ งทาเป็ นประจา
ประเภทของกลยุทธ์
ลักษณะของกลยุทธ์
- การเปลี่ยนกลยุทธ์ในวงจากัด
- มีการเปลี่ยนแปลงมาผลิตสิ นค้า
Limited Strategic Change
ใหม่ หรื อเจาะตลาดใหม่แต่ไม่
แตกแนวไปจากเดิมมากนัก
- การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รุนแรง - เป็ นการเปลี่ยนแปลงประเภท
Radical Strategic Change
ของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทัว่ ทั้งองค์กร
- การปรับเปลี่ยนทิศทางของ
องค์กร organizational
Redirection

- ได้แก่การเลิกประกอบกิจการ
เดิมและหันไปประกอบกิจการ
อย่างอื่นแทน

กำรเปลีย่ นแปลงองค์ กร
- ไม่จาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่
- อาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ปฏิบตั ิงานบ้าง
กำรเปลีย่ นแปลงองค์ กร
- มีการปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงาน
บ้าง แต่ไม่กระทบต่อองค์กรโดยส่ วน
ใหญ่
- มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
ระบบงานเทคโนโลยีการจัด
อัตรากาลังและวัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ
อย่างมาก
- มีการเปลี่ยนแปลงในเกือบทุกส่ วน
ขององค์กรใหม่เกือบทั้งหมด

งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
กันยารั ตน์ เที่ ยงสิ ทธา (2554) ได้ทาการศึ กษาวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การนานโยบายด้านการศึ กษาสู่ การ
ปฏิบตั ิ ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษากลยุทธ์ในการนานโยบายด้านการศึกษา
สู่การปฏิบตั ิของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปรี ยบเทียบกลยุทธ์ในการนานโยบายด้านการศึกษาสู่ การ
ปฏิบตั ิของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง เปรี ยบเทียบกลยุทธ์
ในการนานโยบายด้านการศึ กษาสู่ การปฏิ บตั ิตามความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบายในส่ วนกลางและส่ วน
ภูมิภาค และศึกษาข้อเสนอแนะกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการนานโยบายด้านการศึกษาไปสู่ การปฏิบตั ิ กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย ข้าราชการในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคที่ปฏิบตั ิงานใน
ฐานะผูก้ าหนดนโยบายผูส้ ่ งผ่านนโยบาย ผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบายและผูป้ ฏิบตั ิงานของหน่วยงานที่รับบริ การจานวน
354 คน ได้มาโดย การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็ นชั้นภูมิ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์
การนานโยบายด้านการศึ กษาไปสู่ การปฏิ บตั ิที่ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น มี ค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ .97 สถิ ติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่า F-Test และการ
วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีการของ Scheffe’s Post Hoc Comparison
ผลการวิจยั พบว่า
- กลยุทธ์ในการนานโยบายด้านการศึ กษาสู่ การปฏิ บตั ิของสานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิ การใน
ภาพรวมมีการนาไปปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
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- กลยุทธ์ในการนานโยบายด้านการศึกษาสู่ การปฏิบตั ิของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การตาม
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีการนาไปปฏิบตั ิในระดับไม่แตกต่างกัน
- กลยุทธ์ในการนานโยบายด้านการศึกษาสู่ การปฏิบตั ิ ตามความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบายใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเห็นว่ามีระดับการปฏิบตั ิแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
- ข้อเสนอแนะกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการนานโยบายด้านการศึกษาสู่ การปฏิบตั ิที่สาคัญได้แก่ กลยุทธ์
ด้านการประชุม อบรมและสัมมนา กลยุทธ์ดา้ นการตรวจเยีย่ มการปฏิบตั ิงาน และกลยุทธ์ดา้ นการให้รางวัลและสิ่ ง
ตอบแทนตามลาดับ
กรรณ์ภิกา เพิ่มอักษร (2555, 23) ได้ศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์ในการสร้างสัมพันธ์กบั คุณภาพ การบริ หารงาน
วิชาการโรงเรี ยนประถมศึ กษาสังกัดสานักงานการประถมศึ กษาแห่ งชาติ เขตการศึกษาที่ 1 ชลบุรี พบว่า ปั จจัย
แวดล้อมในการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนประถมศึ กษา อยู่ในระดับเหมาะสมส่ วนคุณภาพการบริ หารงาน
วิชาการอยูใ่ นระดับคุณภาพดี ทั้งนี้เนื่องจากว่า การบริ หารงานวิชาการเป็ นงานที่สาคัญที่สุดของการบริ หารงานใน
สถานศึกษา ถ้าผูบ้ ริ หารสามารถที่จะบริ หารงานวิชาการได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็จะส่ งผลต่อคุณภาพของนักเรี ยน
สามารถที่จะสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูป้ กครองนักเรี ยน ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็ น
อย่างดี
Gornitzka (2003) ได้ทาการศึกษา เรื่ อง “การวิเคราะห์การนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิในเรื่ องอุดมศึ กษา”
เป็ นการศึกษาการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิที่ช้ ีให้เห็นถึงวิธีการตั้งแต่การประกาศวัตถุประสงค์ของนโยบาย และ
กระบวนการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ วิธีการนี้ให้ผลลัพธ์ในการระบุถึงจานวนตัวปั จจัยที่มีผลกระทบในการ
วิเ คราะห์ ก ารนานโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บัติในระดับการอุ ดมศึ กษา เช่ น ความชัด เจนและความสอดคล้องของ
เป้ าหมาย ทฤษฎี ที่ มี เ หตุ ผ ลอย่า งพอเพี ย งที่ เป็ นรากฐานการปฏิ รู ป ความเอาใจใส่ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งต่ อ นโยบาย
ทรัพยากรทางการเงินที่พอเพียง ความสามารถในการจัดการนโยบายภาครัฐ และภารกิจต่อวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิ รูป วิธีการนี้ ไม่เพียงแต่เป็ นวิธีการที่ ดาเนิ นการจากบนลงล่าง (Top-down)แต่ยงั ต้องเข้าใจถึ งกระบวนการ
นาไปสู่การปฏิบตั ิ

ขอบเขตกำรวิจัย
- วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั “กลยุทธ์การนานโยบายทางวิชาการสู่ การปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หาร
วิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชนในเครื อไทย-เทค” ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการภายใต้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจะประกอบไปด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 4 ระยะ ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางวิธีการเก็บ
รวบรวม การศึกษา และการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้ได้มาซึ่ งระบุแนวทางการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ และกลยุทธ์
การนานโยบายทางวิชาการสู่การปฏิบตั ิ
-ขอบเขตด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
สาหรับการสัมภาษณ์ และการอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้สามารถระบุแนวทางการปฏิ บตั ิงานด้านวิชาการ
และกลยุทธ์การนานโยบายทางวิชาการสู่ การปฏิบตั ิ ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสัมภาษณ์ โดยแบ่ งกลุ่มหรื อบุ คคลภายในวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค ดังนี้ 1.)การสัมภาษณ์ คณะผูบ้ ริ หาร
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ระดับสู งภายในวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค ได้แก่ ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ และคณบดี 2.)
การสัมภาษณ์ผปู ้ ฏิบตั ิงานสายงานการสอน ภายในวิทยาลัยในเครื อ ไทย-เทค ได้แก่ อาจารย์ประจาภาควิชา ทั้ง 4
ภาควิชา โดยเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการสัมภาษณ์น้ นั จะพิจารณาจากอายุงานเป็ นหลัก ซึ่งต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน
ที่ มีอายุการทางานในหน่ วยงานนั้นๆ น้อยที่ สุด 3.)การสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสายงานสนับสนุ นการสอน ภายใน
วิทยาลัยในเครื อไทย-เทค ได้แก่ หัวหน้าสานักงานมาตรฐานการศึ กษา หัวหน้าสานักงานบริ การ และหัวหน้า
การศึ กษาภาคพิเศษ 4.)การสัมภาษณ์ ผูป้ ฏิ บตั ิงานสายงานสนับสนุ นการสอน ภายในวิทยาลัยในเครื อ ไทย-เทค
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน โดยเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการสัมภาษณ์น้ นั จะพิจารณาจากอายุงานเป็ นหลัก ซึ่ง
ต้องเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงานที่ มีอายุการทางานในหน่ วยงานนั้นๆ น้อยที่ สุด และ 5.)การอภิปรายกลุ่มของผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ได้แก่ คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา และคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยร่ วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ภายใน
วิทยาลัยในเครื อไทย-เทค ที่ได้รับการแต่งตั้ง

เครื่องมือกำรวิจัย
การศึกษา และวิเคราะห์ถึงกิจกรรมที่ มีความเกี่ ยวข้องกับที่มาของแนวทางการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ
เพื่อความเชื่อมโยงของกลยุทธ์การนานโยบายทางวิชาการสู่ การปฏิบตั ิกบั สานักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิ การ ที่เป็ นหน่วยงานราชการที่ทาหน้าที่กากับดูแล ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอลาดับขั้นของวิธีการ
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ที่นามาซึ่ งระบุแนวทางการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ และกลยุทธ์การนา
นโยบายทางวิชาการสู่การปฏิบตั ิ ของวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค ดังต่อไปนี้ การศึกษาบทความวิชาการ กฎ ระเบียบ
ของส่ วนงานราชการที่ เกี่ ยวข้องและงานวิจยั (Literature Review) การศึ กษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิภายใน
วิทยาลัยในเครื อไทย-เทค (Secondary Data Analysis) การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interview) การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
ด้วยวิธีการระบุแนวทางการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ และความเชื่อมโยงของกลยุทธ์การนานโยบายทาง
วิชาการสู่ การปฏิบตั ิของวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จนได้มา
ซึ่ งแนวทางการระบุแนวทางการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ และความเชื่อโยง เพื่อเป็ นการตรวจสอบในเรื่ องดังกล่าว
ผูว้ ิจัยจึ งดาเนิ นการนาข้อมูลที่ ได้มาเข้า สู่ ก ารวิเคราะห์ ขอ้ มูล เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ ตอ้ งการ โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล Manifest Codes ของ Valerie Anderson กล่าวคือ การวิเคราะห์หรื อสรรหากลุ่มคาที่มีความสาคัญ
โดยการสังเกตจากสิ่ งที่ เห็ นได้ชดั ทั้งจากจานวนครั้งที่ กล่าวถึงในบทสัมภาษณ์หรื อในบทความจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นนามาสู่การขยายความต่อไป (Anderson Valerir,2004)

สรุ ปผลกำรวิจัย
การเก็บรวบรวม การศึ กษา และการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้ได้มาซึ่ งระบุแนวทางการปฏิ บตั ิงานด้าน
วิชาการ และกลยุทธ์การนานโยบายทางวิชาการสู่ การปฏิ บตั ิ โดยทาการศึ กษาในประเด็นด้านมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิ การ และทาการศึกษา วิสัยทัศน์
พันธกิ จ เป้ าหมาย และนโยบายของวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบกลุ่ม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน
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หลังจากนั้นทาการศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นลาดับขั้นตามวิธีการ จนเป็ นที่มาการระบุแนวทางการปฏิบตั ิงาน
ด้านวิชาการ ระบุกลยุทธ์ และความเชื่อมโยงของกลยุทธ์การนานโยบายทางวิชาการสู่การปฏิบตั ิ ในที่สุด
ภายหลัง การอภิ ปรายกลุ่ มในวิธี ก ารเก็ บรวบรวมข้อมู ล ระยะที่ 4 โดยคณะผูท้ าการอภิ ปรายทาการ
พิจารณาการระบุประเด็น เพื่อสรุ ปผลการศึกษา ภายในวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ดาเนินการอภิปราย
กลุ่ม โดยให้แต่ละส่ วนงานที่เป็ นคณะกรรมการฯ และผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทาการศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิง
ลึก ร่ วมกับการตรวจสอบการระบุประเด็นการศึกษาดังกล่าว จนได้ขอ้ สรุ ปร่ วมกันว่า ข้อมูลการระบุแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ ระบุกลยุทธ์ และความเชื่อมโยงของกลยุทธ์การนานโยบายทางวิชาการสู่ การปฏิบตั ิของ
วิทยาลัยในเครื อไทย-เทค มีลกั ษณะที่ตรงตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และนโยบาย รวมถึงเป็ นไปตามหลัก
วิชาการ และยังสอดคล้อง เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.) กระทรวงศึกษาธิ การ จนได้มาซึ่ ง ผลสรุ ปรวมทั้งสิ้ น 16 ประเด็น โดยประกอบไปด้วยการระบุแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ ระบุกลยุทธ์ และความเชื่อมโยงของกลยุทธ์การนานโยบายทางวิชาการสู่ การปฏิบตั ิของ
วิทยาลัยในเครื อไทย-เทค

อภิปรายผล
ภายใต้ลาดับขั้นของวิธีการการเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ขอ้ มูล และขอบเขตการวิจยั ประกอบไป
ด้วยประเด็นของข้อมูล และการสรุ ปประเด็นกลยุทธ์การนานโยบายทางวิชาการสู่การปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในเครื อไทย-เทค ต่อไปนี้ 1) ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการอาชีวศึกษากับพันธกิจของ
วิทยาลัยในเครื อไทย-เทค 2) การระบุแนวทางการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ และความเชื่อมโยงของกลยุทธ์การนา
นโยบายทางวิชาการสู่การปฏิบตั ิ และ 3) การระบุแนวทางการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ ระบุกลยุทธ์ และความ
เชื่อมโยงของกลยุทธ์การนานโยบายทางวิชาการสู่การปฏิบตั ิ
ทั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั ได้บ่งชี้ถึงความสอดคล้องดังกล่าว ในประเด็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และนโยบายของ
วิทยาลัยในเครื อไทย-เทค กับมาตรฐานการอาชี วศึ กษา ทั้ง 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่ งชี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เห็ นถึ งความ
สอดคล้อง และเชื่ อมโยงในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับ การบริ หารจัดการวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค กับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา จนทาให้เกิดกลยุทธ์ที่จะสามารถนานโยบายทางวิชาการ (พันธกิจ) ทั้ง 3 ด้าน โดยพิจาณาจากพันธกิจ
ด้านการเรี ยนการสอน ด้านภาควิชาพื้นฐาน และด้านภาควิชาบริ หารธุ รกิ จ พบว่า ผูบ้ ริ หารวิทยาลัยอาชี วศึกษา
เอกชนในเครื อไทย-เทค ได้ดาเนิ นการในทุกด้านแต่ไม่ครบทุกประเด็น โดยจะส่ งผลต่อการวัดและประเมินผล
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งนี้ สามารถระบุกลยุทธ์นาการปฏิบตั ิได้แบ่งเป็ น 3 กลยุทธ์
อัน ได้แ ก่ กลยุท ธ์ แ บบต่ อ เนื่ อ ง (Continuation Strategy) กลยุท ธ์ แ บบที่ เ ปลี่ ย นเป็ นประจ า (Routine Strategic
Change) และการเปลี่ ย นกลยุท ธ์ ใ นวงจ ากัด (Limited Strategic Change) มาปฏิ บัติ ง านได้จ ริ ง โดยอ้า งความ
สอดคล้องกับบทความวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการบริ หารคุณภาพของวิทยาลัยการอาชี พ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2555) กล่าวว่า การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั
การบริ หารคุณภาพของวิทยาลัยการอาชี พสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาและเพื่อศึกษาปั จจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารคุ ณ ภาพของวิทยาลัย การอาชี พ สัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการกาอาชี วศึ กษา โดยการ
ศึกษาวิจยั พบว่า
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-สภาพปั จ จุ บัน ของการบริ ห ารคุ ณ ภาพของวิท ยาลัย การอาชี พ สัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
ทุ ก ด้า นเรี ยงตามล าดับ จากมากไปหาน้อ ยดังนี้ 1) ด้านการวางแผนด าเนิ นการ (Plan) 2) ด้านการตรวจสอบ
ประเมินผล (Check) 3) ด้านการดาเนินการตามแผน (Do) 4) ด้านการนาผลการประเมินมาปรับปรุ ง (Act)

ที่มา : เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)

- ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารคุณภาพของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีดงั นี้ 1) ปั จจัยด้านการวางแผนดาเนิ นการ 2) ปั จจัยด้านการจัดสร้างระบบคุณภาพ
3) ปั จจัยด้านการดาเนินงานบริ หารคุณภาพ 4) ปั จจัยด้านการควบคุมกระบวนการบริ หารคุณภาพ 5) ปั จจัยด้านการ
ติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผล 6) ปั จจัยด้านการทบทวนผลลัพธ์ 7) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มให้ทุกคนมี
ส่วนร่ วมในการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- ลาดับขั้นการเข้าสมการของตัวแปรพยากรณ์ พบว่า ด้านการวางแผนดาเนินการ สามารถอธิ บายความ
แปรปรวนของการบริ หารคุณภาพของวิทยาลัยการอาชีพสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร้อยละ
45.30
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจยั มาใช้
1. วิทยาลัยในเครื อไทย-เทค ควรดาเนิ นการปรับปรุ ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย นโยบาย โดยให้นา
มาตรฐานการอาชีวศิ ึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ที่ เป็ นรู ปแบบ
ในการดาเนินการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง เชื่อมโยง ต่อการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในอนาคต
2. วิ ท ยาลัย ในเครื อไทย-เทค ควรน าเอาการบริ หารคุ ณ ภาพทั่ว ทั้ งองค์ ก าร หรื อ Total Quality
Management (TQM) เข้าไปในวงจร P-D-C-A (อ้างอิ งจาก Deming, W. Edwards,1986) ใช้ในการขับเคลื่อน
กลยุทธ์ และแผนงานในทุกระดับองค์กร
3. วิทยาลัยในเครื อไทย-เทค ควรดาเนิ นการนิ ยามความหมายที่ เป็ น “อัตลักษณ์ ” ขององค์กรทั้งหมด
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการบริ หารจัดการ และขับเคลื่อนองค์กร
ข้ อเสนอแนะการทาการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ในวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงปั จจัยการเกิดขึ้นของประเด็นกลยุทธ์ ที่มีความเหมาะสมต่อการบริ หาร
จัดการองค์กร เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการปฏิบตั ิงานทัว่ ทั้งองค์กร
2. การวิจยั ควรเน้นการศึกษา ไปที่ ปัจจัยที่มีกระทบต่อการปฏิ บตั ิงานจริ ง ภายใต้มาตรฐานจากภาครัฐ
เพื่อให้ทราบถึงวิธีการปฏิบตั ิงานจริ งว่า ปั จจัยใดเมื่อนาไปปฏิบตั ิแล้วมีผลต่อลการประกันคุณภาพการศึกษา
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เหตุผลในการตัดสิ นใจเข้ าศึกษาต่ อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่นเขต 1
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1
REASONS FOR ENROLLING AT PRIVATE VOCATIONAL SCHOOLS
IN KHONKAEN (AREA 1) OF FIRST-YEAR VOCATIONAL
CERTIFICATE STUDENTS
ประสิ ทธิ์ แสงอรุ ณ
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Email : prasit_saeng@hotmail.com
ดร.สุ ภัทร พันธ์ พฒ
ั นกุล
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
Email : Spptng@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์เหตุผลในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชี วศึ กษา
เอกชนขอนแก่นเขต 1 ของนักเรี ยน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 2) เพื่อนาผลการวิเคราะห์เหตุผลใน
การตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อวิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชนขอนแก่ น เขต 1 ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1
เสนอแนะแนวทางต่อวิทยาลัยในการรับสมัครนักเรี ยนในปี ต่อไป กลุ่มตัวอย่างจานวน 304 คน ทั้งหมด 9 วิทยาลัย
เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่าเหตุผลในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่นเขต 1 ของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 เหตุผลทั้ง 5 ด้าน มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ขอนแก่นเขต 1 ของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเหตุผลในการ
ตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่นเขต 1 มากที่สุดอันดับที่ 1 ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยน อันดับที่ 2 ได้แก่ ด้านการจัดการเรี ยนการสอนของวิทยาลัย อันดับที่ 3 ได้แก่ ด้านการสนับสนุนของ
อันดับที่ 4 ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านชื่อเสี ยงของวิทยาลัย และ
เมื่อพิจารณาแยกเหตุผลรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก โดย 3 อันดับแรก ที่เป็ นเหตุผล
ในการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อวิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชนขอนแก่ น เขต 1 ของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 ได้แก่ 1) เห็นแบบอย่างของรุ่ นพี่หรื อคนรู ้จกั ที่ประสบความสาเร็ จ จากวิทยาลัยฯแห่งนี้ ทาให้
นักเรี ยนเลือกเรี ยนที่วิทยาลัยฯ แห่ งนี้ 2) นักเรี ยนที่ชอบการปฏิบตั ิมากกว่าการเรี ยนทฤษฎี ทาให้เลือกเรี ยนสาย
วิชาชีพ ที่วิทยาลัยฯ แห่ งนี้ 3) นักเรี ยนมองเห็นตลาดแรงงานและความก้าวหน้าในอนาคต ทาให้เลือกเรี ยนสาย
วิชาชีพ ที่วทิ ยาลัยฯ แห่งนี้
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ตามนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการยกเครื่ องอาชี วศึกษาเพื่อสร้างแรงงานที่ มีคุณภาพให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยเตรี ยมการพัฒนาอาชีวศึกษาแบบครบวงจรให้เป็ นหนึ่ งในสี่ เสา
หลักที่ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยยัง่ ยืน และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการเพิม่ ปริ มาณผูเ้ รี ยน
สายอาชี พจากสัดส่ วนผูเ้ รี ยนสายสามัญต่อสายอาชี พจากปั จจุบนั 65:35 เป็ น 60:40 ในปี 2558 เพื่อรองรับความ
ต้องการกาลังคนในภาคเศรษฐกิจของประเทศและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยปั จจุบนั เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 8/2559 เรื่ อง
การบริ หารจัดการรวมสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการปฏิ รูปการศึ กษาและการบริ หาร
ราชการในกระทรวงศึ กษาธิ การเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ มี ความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายอย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐาน ตลอดจนมีความคล่องตัวมาก และมีความคล่องตัวยิง่ ขึ้น เป็ นกรณี จาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปใน
ด้านการศึ กษา ซึ่ งเป็ นผลให้มีการปรั บระบบการบริ หารสถานศึ กษาของทั้งรั ฐและเอกชนให้อยู่ในกฎเกณฑ์
เดียวกัน
จากความสาคัญของปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ในฐานะผูบ้ ริ หารสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษาใน
จังหวัดขอนแก่น จึ งได้ทาการศึ กษาว่ามีเหตุผลใดบ้างที่ มีผลในการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อวิทยาลัยอาชี วศึ กษา
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เอกชนขอนแก่นเขต 1 ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2559 เพื่อนาผลการศึกษา
เสนอต่อผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องไป อันนาไปสู่แนวทางในการกาหนดนโยบายการวางแผนการกาหนดกลยุทธ์
ในเชิ งรุ ก การประชาสัมพันธ์ที่ถูกเป้ าหมายและมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนสามารถบริ หารทรัพยากรและการ
จัดการเรี ยนการสอนให้ได้อย่างเหมาะสม วางแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มจานวนนักเรี ยนในปี ต่อ ๆ ไป

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์เหตุผลในการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อวิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชนขอนแก่น เขต 1 ของ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1
2. เพื่อนาผลการวิเคราะห์เหตุผลในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น เขต 1
ของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 เสนอแนะแนวทางต่อวิทยาลัยในการรับสมัครนักเรี ยนในปี
ต่อไป

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด
สานักวิจยั และพัฒนาการอาชี วศึ กษา (2557) ได้ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกศึ กษาต่อสายวิชาชี พของนักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาและอาชี วศึ กษา พบว่าปั จจัยที่ ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อสายวิชาชีพ เรี ยงตามลาดับได้ดงั นี้ ปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา ด้านการ
สนับสนุนของผูป้ กครอง การจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษาและพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
สุ ริยา ฆ้องเสนาะ (2558) ได้นาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการเรี ยนอาชีวศึ กษาไว้วา่ (1) ภาครัฐควร
ส่ งเสริ มงบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการในการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนอาชีวะ นอกจากนี้ ควรร่ วมมือ
กับสถานประกอบการในการช่วยเหลือสนับสนุ นหรื อส่ งเสริ มกัน เช่น การให้นักเรี ยนเข้าไปฝึ กงานกับสถาน
ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีข้ นั สู งที่มีราคาแพง ในขณะเดียวกันนักเรี ยนก็ได้ประสบการณ์จริ ง ได้ค่าตอบแทน
สถานประกอบการได้แรงงานในการดาเนินงานอีก (2) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของคน
ไทยต่อนักเรี ยนอาชีวะ ว่ามีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนมากมาย เช่น มีรายได้ระหว่างเรี ยน จบแล้วมีงานทา (3) ควบคุม
ปริ มาณมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต โดยหันมาให้การสนับสนุนดูแลโรงเรี ยนอาชีวะให้มีคุณภาพมาก
ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานของไทยในปั จจุบนั และอนาคตต่อไป
เตือนใจ อารี โรจนนุกูล (2557) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกศึกษาต่อสายอาชี พของนักเรี ยน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริ หารธุรกิจ ทั้ง 5 ปั จจัย พบว่า ปั จจัยด้าน
ตัวผูเ้ รี ยนเป็ น ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลมากที่ สุดเป็ นอันดับ 1 แสดงให้เห็ นว่าผูเ้ รี ยน มีการตั้งเป้ าหมายของตนเองใน
อนาคตไว้อย่างอย่างชัดเจนแล้วว่า จะประกอบอาชีพอะไร จึงได้ตดั สิ นใจเลือกตามอาชีพที่ตนเองได้กาหนดไว้ ใน
อนาคตส่ วนปั จจัยด้านอื่นมีอิทธิ พลเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมและจุดเด่นของ
สถานศึกษา ปั จจัยด้านผูป้ กครอง ปั จจัยด้านครู แนะแนว และ ปั จจัยด้านเพื่อนและรุ่ นพี่ตามลาดับ
วันฉัตร ทิ พย์มาศ (2556) ได้ทาการศึ กษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรี ยนการสอน ด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ด้านกิจกรรมและ
ระเบียบข้อบังคับ ด้านสวัสดิการ และด้านผูเ้ รี ยน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การนาเหตุผลเพื่อไปวิ เคราะห์ องค์ประกอบเชิ งสารวจ ผูว้ ิจัยได้กาหนดขอบเขตเนื้ อหาที่ ศึกษาตาม
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง กาหนดเป็ นเหตุผลหลัก เหตุผลย่อย และศึ กษาหาเหตุผลในการ
ตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น เขต 1 ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่
1 ได้ดงั นี้

ด้านการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย

เหตุผลในการตัดสิ นใจ

ด้านชื่อเสี ยงของวิทยาลัย

เข้าศึกษาต่อวิทยาลัย

ด้านการสนับสนุนของผูป้ กครอง

อาชีวศึกษาเอกชน
ขอนแก่น เขต 1

ด้านพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยน

ของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ด้านการจัดการเรี ยนการสอนของวิทยาลัย

ชั้นปี ที่ 1
4. สมมติฐาน
เหตุผลด้านพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ด้านชื่อเสี ยงของวิทยาลัย ด้านการสนับสนุนของผูป้ กครอง
ด้านพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ด้านการจัดการเรี ยนการสอนของวิทยาลัย
มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษา
ต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น เขต 1 ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
นักเรี ยนระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ ปี ที่ 1 ปี การศึ กษา 2559 ของวิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชน
ขอนแก่นเขต 1 จาก 9 วิทยาลัย มีจานวนประชากรทั้งหมด 1,432 เมื่อใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของเครจซี่
และมอร์แกน จะได้จานวน 304 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 21 ของประชากรทั้งหมดของการศึกษา
5.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ (1) การประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย (2) ชื่อเสี ยงของวิทยาลัย
(3) การสนับสนุนของผูป้ กครอง
(4) พฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
(5) การจัดการเรี ยนการสอนของวิทยาลัย
ตัวแปรตาม ได้แก่ เหตุผลในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่นเขต 1
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5.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ใช้เครื่ องมือสาหรับการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ได้แก่ แบบสอบถามเหตุผลใน
การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่นเขต 1
ของนักเรี ยนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1 เหตุผลทั้ง 5 ด้าน จานวน 30 ข้อ
5.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรี ยน ระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ปี ที่ 1 ของวิทยาลัยอาชี วศึกษา
เอกชนขอนแก่นเขต 1 จานวน 304 คน
5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการนาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของคาถามที่ได้รับ นาแบบสอบถามที่ตรวจได้คะแนนแล้ว ไปวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรม SPSS
เพื่อคานวณค่าสถิติต่างๆ หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคาตอบแต่ละด้านและแต่ละข้อ แล้วแปลผลตาม
เกณฑ์

6. สรุ ปผลการวิจัย
การวิเคราะห์หาเหตุผลในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น เขต 1 ของ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 304 คน พบว่าเหตุผลทั้ง 5 ด้าน มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น เขต 1 อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย 3.92
ตารางแสดงผล ระดับ ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ เหตุ ผลในการตัดสิ นใจเข้าศึ ก ษาต่อ วิทยาลัยอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ขอนแก่น เขต 1 ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 ในภาพรวม
x̅
เหตุผล
S.D.
แปลผล อันดับ
1. ด้านการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ
3.91
0.62
มาก
4
2. ด้านชื่อเสี ยงของวิทยาลัยฯ
3.83
0.72
มาก
5
3. ด้านการสนับสนุนของผูป้ กครอง
3.92
0.68
มาก
3
4. ด้านพฤติกรรมของการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
3.99
0.74
มาก
1
5. ด้านการจัดการเรี ยนการสอนของวิทยาลัย
3.98
0.68
มาก
2
เฉลีย่
3.92
0.57
มาก
จากตารางสามารถอธิบายรายละเอียดของเหตุผลแต่ละด้านได้ดงั นี้
6.1 ด้ านการประชาสั มพันธ์ ของวิทยาลัย เมื่อพิจารณาเหตุผลรายข้อ พบว่า ข้อที่ เป็ นเหตุผลในการ
ตัดสิ นใจมากที่ สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) เห็ นแบบอย่างของรุ่ นพี่หรื อคนรู ้จกั ที่ประสบความสาเร็ จ มีค่าเฉลี่ย
4.13 2) การเห็นรุ่ นพี่สาขาวิชาชีพต่าง ๆ แสดงความสามารถออกบริ การวิชาชีพตามชุมชน (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน) มีค่าเฉลี่ย 4.02 3) การประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.96 และข้อที่เป็ นเหตุผลในการตัดสิ นใจ
น้อยสุด ได้แก่ การได้เห็นจากสื่ อโทรทัศน์หรื อสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.72
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6.2 ด้ านชื่อเสี ยงของวิทยาลัย เมื่อพิจารณาเหตุผลรายข้อ พบว่า ข้อที่เป็ นเหตุผลในการตัดสิ นใจมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) เครื่ องแบบของวิทยาลัยมีความน่าสวมใส่ มีค่าเฉลี่ย 3.98 2) การมีชื่อเสี ยงของศิษย์
เก่าหรื อรุ่ นพี่ ดึงดูดใจ มีค่าเฉลี่ย 3.96 3) ชื่อเสี ยงของวิทยาลัยเป็ นที่รู้จกั และยอมรับของคนในจังหวัดขอนแก่น มี
ค่าเฉลี่ย 3.87 และข้อที่เป็ นเหตุผลในการตัดสิ นใจน้อยสุด ได้แก่ ชื่อเสี ยงของครู อาจารย์ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.65
6.3 ด้ า นการสนั บสนุ น ของผู้ ป กครอง เมื่ อ พิ จ ารณาเหตุ ผลรายข้อ พบว่า ข้อ ที่ เ ป็ นเหตุผ ลในการ
ตัดสิ นใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ผูป้ กครองมีความสามารถจ่ายค่าเล่าเรี ยนในนักเรี ยน ในขณะที่ศึกษาอยู่
ในวิทยาลัยแห่งนี้ได้จนจบ มีค่าเฉลี่ย 4.06 2) ผูป้ กครองสนับสนุนให้นกั เรี ยน เรี ยนต่อในสายวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.05
3) นักเรี ยนได้สืบทอดอาชี พต่อจากผูป้ กครอง เมื่อสาเร็ จการศึ กษา มีค่าเฉลี่ย 3.96 และข้อที่ เป็ นเหตุผลในการ
ตัดสิ นใจน้อยสุด ได้แก่ ระหว่างการเรี ยน นักเรี ยนสามารถมีรายได้ระหว่างเรี ยน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.76
6.4 เหตุผลด้ านพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน เมื่อพิจารณาเหตุผลรายข้อ พบว่า ข้อที่เป็ นเหตุผลใน
การตัดสิ นใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) นักเรี ยนที่ชอบการปฏิบตั ิมากกว่าการเรี ยนทฤษฎี มีค่าเฉลี่ย 4.12 2)
นักเรี ยนมองเห็นตลาดแรงงานและความก้าวหน้าในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 4.11 3) นักเรี ยนมีผลการเรี ยนระดับอ่อนถึง
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.90 และข้อที่เป็ นเหตุผลในการตัดสิ นใจน้อยสุ ด ได้แก่ นักเรี ยนที่ไม่ชอบเรี ยนวิชาสามัญ
ทาให้เลือกเรี ยนสายวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.89
6.5 ด้ านการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ เมื่อพิจารณาเหตุผลรายข้อ พบว่า ข้อที่เป็ นเหตุผลใน
การตัดสิ นใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) วิทยาลัยมีหลักสู ตรรองรับในระดับสู ง นักเรี ยนมีโอกาสศึกษาต่อ
ได้ในระดับ ปวส. และปริ ญญาตรี ต่อในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 4.09 2) วิทยาลัย มีทางเลือกให้ผูเ้ รี ยนสามารถเลือก
เรี ยนในหลักสู ตรทวิภาคี (เรี ยนและทางานพร้อมกัน) มีค่าเฉลี่ย 4.06 3) วิทยาลัยมีสถานประกอบการรองรับ (จบ
แล้วมีงานทา) เมื่อนักเรี ยนสาเร็ จการศึ กษา มีค่าเฉลี่ย 4.01 และข้อที่ เป็ นเหตุผลในการตัดสิ นใจน้อยสุ ด ได้แก่
วิทยาลัยมีการสนับสนุนและจัดสรรทุนการศึกษาให้กบั นักเรี ยนที่เรี ยนดี ความประพฤติดี ความสามารถพิเศษและ
ยากจน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.90

7. อภิปรายผลการวิจัย
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง เหตุผลในการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อวิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชนขอนแก่น เขต 1
ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 304 คน รวม 9 วิทยาลัย ผูว้ จิ ยั พบว่า
เหตุผลที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อวิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชนขอนแก่ น เขต 1 อันดับที่ 1 ได้แก่ ด้าน
พฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยน มีค่าเฉลี่ย 3.99 อยูใ่ นระดับมาก เพราะนักเรี ยนชอบการปฏิบตั ิมากกว่าการเรี ยน
ทฤษฎี และมองเห็นโอกาสเมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้งานทา ตรงกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ เตื อ นใจ อารี โ รจนนุ กูล (2557) ที่ ศึ ก ษาปั จจัย ที่ มีอิ ทธิ พ ลต่ อ การเลื อ กศึ ก ษาต่อ สายอาชี พ ของนัก เรี ยน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริ หารธุรกิจ พบว่า ปั จจัยด้านตัวผูเ้ รี ยน
เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดเป็ นอันดับ 1 แสดงให้เห็นว่าผูเ้ รี ยน มีการตั้งเป้ าหมายของตนเองในอนาคตไว้อย่าง
อย่างชัดเจนแล้วว่า จะประกอบอาชีพอะไร จึงได้ตดั สิ นใจเลือกตามอาชีพที่ตนเองได้กาหนดไว้ และเมื่อพิจารณา
แยกเหตุผลรายข้อ พบว่า ทุ กข้อมี ผลต่อการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก โดย 3 อันดับแรก ที่ เป็ นเหตุผลในการ
ตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่นเขต 1 ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่
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1 ได้แก่ 1) เห็นแบบอย่างของรุ่ นพี่หรื อคนรู ้จกั ที่ประสบความสาเร็ จ 2) นักเรี ยนที่ชอบการปฏิบตั ิมากกว่าการ
เรี ยนทฤษฎี ทาให้เลือกเรี ยนสายวิชาชีพ 3) นักเรี ยนมองเห็นตลาดแรงงานและความก้าวหน้าในอนาคต

8. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง เหตุผลในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชนขอนแก่น เขต 1
ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
8.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
(1) ด้านการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย วิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชนขอนแก่ น เขต 1 จะต้องมี
รู ปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่ อต่างๆ หลายช่องทาง เช่น สื่ อโทรทัศน์ วิทยุชุมชน หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น
ป้ ายโฆษณา facebook Line และการมีส่วนร่ วมทากิจกรรมร่ วมกับชุมชน
(2) ด้านชื่ อ เสี ย งของวิท ยาลัย วิท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนขอนแก่ น เขต 1 ควรส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนให้ครู มีการพัฒนาศักยภาพความรู ้ความสามารถ เช่น การส่ งครู เข้าอบรมเทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยน
การสอน การสร้างสื่ อและนวัตกรรมการเรี ยนการสอน สนับสนุนให้ครู ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจน
การนาผลงานครู เข้าร่ วมการประกวดแข่งขันในระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและนานาชาติ
(3) ด้านการสนับสนุนของผูป้ กครอง วิทยาลัยอาชี วศึกษาเอกชนขอนแก่น เขต 1 ควรหาวิธีการ
สร้างอาชี พ สร้างรายได้ ให้กบั นักเรี ยนที่ กาลังศึ กษาอยู่ เช่น ให้นักเรี ยนนาสิ นค้า ผลผลิตทางการเกษตรมา
จาหน่ายภายในวิทยาลัยได้ จัดหางานให้กบั นักเรี ยนได้ทาในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรื อ ในช่วงปิ ดภาคเรี ยน
รวมทั้งการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรทวิภาคี เพื่อให้นกั เรี ยนมีรายได้ระหว่างเรี ยน
(4) ด้านพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยน วิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชนขอนแก่น เขต 1 ควรจัดการ
เรี ยนการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจ ทาให้นกั เรี ยนเกิดความสุ ขและสนุกกับการเรี ยนวิชาสามัญ เน้นการปฏิบตั ิ
แข่งขันของนักเรี ยน กิ จกรรมกลุ่ม สร้างสถานการณ์จาลองให้สอดคล้องกับรายวิชานั้น ๆ เพราะวิชาสามัญใน
ระดับอาชีวศึกษา ยังถือว่าสาคัญไม่เป็ นรองวิชาชีพของแต่ละสาขา
(5) ด้านการจัดการเรี ยนการสอนของวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น เขต 1 ควร
จัดหาและสนับสนุ นทุนการศึ กษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน การนารายได้ของวิทยาลัย มา
จัด สรรทุ นการศึ ก ษาให้กับนัก เรี ย น เพื่ อ เป็ นปั จจัยสนับสนุ นด้า นการศึ ก ษาให้กับนัก เรี ย นได้เรี ย นอย่างเต็ม
ศักยภาพ
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
(1) การให้นกั เรี ยนทาแบบสอบถาม ควรแจกแบบสอบถามให้กบั นักเรี ยนในช่วงของการเปิ ดภาค
เรี ยน (พฤษภาคม – มิถุนายน) เพราะกระบวนการทางความคิดและการตัด สิ นใจในการให้ขอ้ มูลจะตรงกับความ
เป็ นจริ งที่สุด
(2) ควรทาการศึกษาเหตุผลในการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อเปรี ยบเทียบระหว่างวิทยาลัยอาชี วศึ กษา
เอกชนและวิทยาลัยอาชี วศึกษารัฐบาล เพื่อนาผลการวิจยั มาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อยของวิทยาลัย พัฒนาการ
บริ หารจัดการภายในวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานและคุณภาพต่อไป
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ได้พฒั นาหลักสู ตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
บุคคล ความต้องการของสังคม และความต้องการของประเทศชาตินนั่ คือบุคคลสามารถประกอบอาชี พได้และ
ดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างเป็ นสุข โดยมุ่งเน้นความต้องการ และมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ ความต้องการกาลังคน
ของสถานประกอบการ ทิศทางในการพัฒนาประเทศและพัฒนาศักยภาพของบุคคล พัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ถ่ายโอนและเชื่ อมโยงความรู ้จากภายนอก สร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ระหว่างผูป้ ระกอบการ องค์กรอาชีพ
และกลุ่มวิชาชีพในพื้นที่กบั สถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้แบบทวิภาคีและการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต
เฉพาะสาขาที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เพื่อเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาสากล โดยสนับสนุนให้เปิ ดสอนและฝึ กอบรม
สาขาที่ขาดแคลนเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ 3 ด้าน คือ เป็ นสังคมแห่งคุณภาพสังคมแห่งภูมิ
ปั ญญา และเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2554)
การบริ หารสถานศึกษา เป็ นภารกิจหลักของผูบ้ ริ หารที่จะต้องกาหนดแบบแผนวิธีการและขั้นตอนต่างๆ
ในการปฏิ บัติ งานไว้อ ย่า งเป็ นระบบ เพราะถ้า ระบบบริ หารงานไม่ ดี จะกระทบกระเทื อ นต่ อส่ ว นอื่ นๆ ของ
หน่ วยงาน นักบริ หารที่ ดีตอ้ งรู ้จกั เลือกวิธีการบริ หารที่ เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อที่ จะให้งานนั้นบรรลุ
จุดหมายที่วางไว้ การบริ หารงานนั้น จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ ทุกประการ เพราะว่าการดาเนินงานต่างๆ มิใช่เพียง
กิ จกรรมที่ ผูบ้ ริ หารจะกระทาเพียงลาพังคนเดี ยว แต่ยงั มี ผูร้ ่ วมงานอี กหลายคนที่ มีส่วนทาให้งานนั้นประสบ
ความสาเร็ จ การบริ หารการศึกษาคือการดาเนิ นงานของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยมีการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ และมีการสัง่ การ ควบคุม และจัดการ เพื่อใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยูอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมี
จุดมุ่งหมายคือผลผลิตหรื อผูเ้ รี ยนต้องมีคุณภาพสูงสุดและบรรลุผลตามเป้ าหมายที่วางไว้ สัมมา รธนิธย์ (2553:93)
การบริ หารเป็ นศิลปะในการทาให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระทาจนเป็ นผลสาเร็ จ หมายความว่าผูบ้ ริ หารไม่ใช่ผปู ้ ฏิบตั ิ
แต่ใช้ศิลปะทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทางานจนเป็ นผลสาเร็ จตรงตามจุดหมายขององค์การหรื อตรงตามจุดหมายที่ผบู ้ ริ หาร
ตัดสิ นใจเลือกแล้ว จอมพงศ์ มงคลวนิช (2554:8)
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริ หารธุ รกิ จขอนแก่ นในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาเอกชนมี
นโยบายกาหนดให้การจัดกิ จกรรมพัฒนานักเรี ยนนักศึ กษาเป็ นไปในลักษณะการส่ งเสริ มสนับสนุ นเพื่ อ ให้
นักเรี ยนนักศึกษาได้พฒั นาศักยภาพบุคลิกภาพทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาจัดโครงการ
และกิจกรรมที่พฒั นานักศึกษาในด้านต่างๆให้เป็ นนักเรี ยนนักศึกษาที่สมบูรณ์พร้อม เพื่อพัฒนาทักษะการทางาน
การดาเนินชีวติ ในสังคมและความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
554

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

จึงมีหน้าที่บทบาทในการคิดค้น และสร้างสรรค์องค์ความรู ้และกิจกรรมใหม่ๆ ให้แก่นกั เรี ยนนักศึกษาโดยเป็ น
สถานศึกษาที่ผลิตกาลังคนและทรัพยากรทางปั ญญาที่มีความจาเป็ นและสาคัญอย่างยิ่งมุ่งพัฒนาความเจริ ญงอก
งามทางสติปัญญาและทักษะให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านปั ญญา การศึกษาในระดับนี้มีความจาเป็ นต้องคานึงถึง
ประสิ ทธิภาพและคุณภาพของผลิตผลด้วย ในการจัดกิจกรรมนอกหลักสู ตรในระดับอาชีวะศึกษา ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย
ต่าง ๆ หลายประการกล่าวคือ 1) ความมุ่งหมาย 2) ปรัชญา 3) หลักสู ตร 4) กระบวนการเรี ยนการสอน 5) การนา
เทคโนโลยีทางการศึกษา และ 6) การวัดและประเมินผล การจัดการศึกษาจาเป็ นต้องจัดให้ครบทั้ง 3 มิติ อันได้แก่
งานทางด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน งานทางด้านวิชาการ และงานทางด้านเทคโนโลยีมาใช้อย่างเป็ นระบบ
งานกิจกรรมนักศึกษาเป็ นหน่วยงานหนึ่ งในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษามีบทบาทสาคัญในการส่ งเสริ ม
และพัฒนานักเรี ยนนักศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพได้ตามความคาดหวังของสังคม เพราะเป็ น
การจัดบริ การและเป็ นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดให้นอกเหนื อจากการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน อันจะส่ งผลให้
ผูเ้ รี ยนมีความเจริ ญงอกงามในด้านสติปัญญา อารมณ์สงั คมร่ างกายและจิตใจ ตลอดจนการพัฒนาให้เป็ นบุคคลที่มี
ความรู ้ความสามารถ มีความประพฤติที่ดีงามมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์รู้จกั นาเอาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์และสามารถดารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข การบริ หารงานกิจกรรมในสถานศึ กษาเกี่ ยวข้องกับ
บุคคลหลายฝ่ ายทั้งผูบ้ ริ หาร อาจารย์นักศึ กษา ตลอดจนผูป้ กครอง ซึ่ งจากการจัดกิ จกรรมต่างๆในสถานศึ กษา
อาชีวะที่ผ่านมา และจากงานวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่ายังไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร มานิ ต ป่ าชัด (2554) เช่น ขาด
แคลนบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หารไม่เห็นความสาคัญ ขาดงบประมาณ บางกิจกรรมมีนกั เรี ยน นักศึกษา
เข้าร่ วมกิ จกรรมน้อยมาก เป็ นต้น ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าสถานศึ กษา ครู ผูบ้ ริ หาร นักเรี ยนนักศึ กษา ตลอดจนผูท้ ี่
เกี่ยวข้องยังไม่ได้ตระหนกถึงความสาคัญของการทากิจกรรมระหว่างอยูใ่ นสถานศึกษา
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรของวิทยาลัย
เทคโนโลยีไ ทยบริ ห ารธุ ร กิ จ ขอนแก่ น เพื่ อ ให้ผูบ้ ริ ห าร บุ ค ลากร ผูท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในการจัด กิ จ กรรมนา
ผลการวิจยั ไปปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาการจัดกิจกรรมนอกหลักสู ตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริ หารธุรกิจ
ขอนแก่น

2. แนวคิดและทฤษฎี
Maslow.(1954) ได้เ ขี ย นทฤษฎี (Motivator Theory) หรื อที่ เ รี ยกว่ า ทฤษฎี ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ การจู ง ใจ
(Maslow,s General Theory of Human Motivation) เป็ นทฤษฎี ที่มาสโลว์กล่าวถึงสิ่ งจูงใจจากความต้องการของ
มนุ ษย์และได้วางกระบวนการทางความต้องการของมนุ ษย์ไว้ว่า มนุ ษย์มีความต้องการอยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุ ด
ขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอื่นจะเข้ามาแทนที่ความต้องการที่ได้รับการ
ตอบสนองแล้วจะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจอยู่ และความต้องการของมนุษย์มีลาดับขั้นจากต่าไปหาสูง (Hierarchy of Needs)
ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological Needs) ความต้องการทางด้านร่ างกายเป็ นความต้องการ
เบื้องต้นเพื่อความอยูร่ อด เช่น ความต้องการในเรื่ องอาหาร น้ า ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการ
พักผ่อน และความต้องการทางเพศ ฯลฯ ความต้องการทางด้านร่ างกายและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อ
ความต้องการทางด้านร่ ายกายยังไม่ได้รับการตอบสนองเลย
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2. ความต้องการความปลอดภัยหรื อความมัน่ คง (security of Safety Needs) ถ้าหากความต้องการทางด้าน
ร่ างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุ ษย์ก็จะมีความต้องการในขั้นต่อไปที่ สูงขึ้น คือ ความต้องการ
ทางด้านความปลอดภัยหรื อความมัน่ คงต่างๆ ความต้องการทางด้านความปลอดภัยจะเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการ
ป้ องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่ างกาย ความสูญเสี ยทางด้านเศรษฐกิจส่วนความ
มัน่ คงนั้น หมายถึง ความต้องการความมัน่ คงในการดารงชี พ เช่น ความมัน่ คงในหน้าที่การงาน สถานะทางสังคม
เป็ นต้น
3. ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลังจากที่คนได้รับการสนองใน
สองขั้นดังกล่าวแล้ว ก็จะมี ความต้องการที่ สูงขึ้ น คื อ ความต้องการทางสังคมจะเริ่ มเป็ นสิ่ งจู งใจที่ สาคัญต่อ
พฤติกรรมของคน ความต้องการทางด้านนี้ จะเป็ นความต้องการเกี่ยวกับการอยูร่ ่ วมกันและการได้รับการยอมรับ
จากบุคคลอื่นและมีความรู ้สึกว่าตนเองนัน่ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มทางสังคมอยูเ่ สมอ
4. ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความต้องการขั้นต่อมาจะเป็ นความ
ต้องการที่ประกอบด้วยสิ่ งต่างๆ ดังนี้ คือ ความมัน่ ใจในตัวเอง ในเรื่ องความสามารถ ความรู ้และความสาคัญในตัว
ของตัวเอง รวมตลอดทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็ นที่ยอมรับของบุคคลอื่น หรื ออยากที่จะให้บุคคลอื่นยก
ย่องสรรเสริ ญในความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน การดารงตาแหน่งที่สาคัญในองค์กร
5. ความต้อ งการที่ จ ะได้รั บ ความส าเร็ จ ในชี วิ ต (Self-actualization or Self-realization) ล าดับ ความ
ต้องการที่สูงสุ ดของมนุษย์ก็คือ ความต้องการที่อยากจะสาเร็ จในชีวิตตามความนึกคิดหรื อความคาดหวัง ทะเยอะ
ทะยานใฝ่ ฝันที่อยากได้รับผลสาเร็ จในสิ่ งอันสูงส่งในทัศนะของตน
อาทิ ตย์ ยังคง (2558)ได้สรุ ปว่า ความพึงพอใจเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับความรู ้สึก ความชอบ ความพอใจที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจ จาการได้รับการตอบสนองตามความต้องการของแต่ละบุคคล
ขวัญชนก อารี เอื้อ (2558)ได้สรุ ปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกที่ดี ที่ชอบ หรื อเป็ นที่ประทับใจ
โดยเป็ นไปในทางบวก มีความสุขสบายเมื่อได้รับการตอบสนองที่สอดคลองกับความต้องการของบุคคลนั้น ๆ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจัย ได้อ อกแบบกรอบแนวคิ ดให้มี ความสอดคล้อ งกับวัต ถุประสงค์ และตัว แปรที่ ใช้ในการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยพื้นฐานส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่เรี ยน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของนักศึ กษาที่ มีต่อการจัดกิ จกรรมนอกหลักสู ตรของวิทยาลัย
เทคโนโลยีไทยบริ หารธุรกิจขอนแก่นประกอบด้วย ด้านการให้บริ การของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ด้านสถานที่ในการ
จัดกิจกรรม ด้านความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรมและ ด้านรู ปแบบของการจัดกิจกรรม

4. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ไทยบริ หารธุรกิจขอนแก่น
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5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) โดยวิธีเก็บข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริ หารธุรกิจขอนแก่น ปี การศึกษา 2558 จานวน
500 คน
5.2 ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ศึ กษาระดับ ความพึงพอใจในการจัด กิ จกรรมนอกหลักสู ต รของวิท ยาลัย
เทคโนโลยีไทยบริ หารธุรกิจขอนแก่น
5.3 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั จานวน 4 เดือน(มีนาคม 2559 – มิถุนายน 2559)
5.4 เครื่ อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการวิจัย เป็ นแบบส ารวจความพึ ง พอใจในการจัดกิ จกรรมนอกหลัก สู ต รของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริ หารธุรกิจขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนอกหลักสู ตรของวิทยาลัย
เทคโนโลยีไทยบริ หารธุรกิจขอนแก่น
ตอนที่ 2 แบบส ารวจความพึ ง พอใจในการจัดกิ จ กรรมนอกหลัก สู ต รของวิท ยาลัยเทคโนโลยีไทย
บริ หารธุรกิจขอนแก่นแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ 1).ด้านการให้บริ การของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม 2).ด้านสถานที่ในการ
จัดกิจกรรม 3).ด้านความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรมและ 4).ด้านรู ปแบบของการจัดกิจกรรม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วยคาถามปลายเปิ ด
ลักษณะแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็ นชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ของ ลิเคอร์ท(Likert Scale) ซึ่ง
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 4 หมายถึง มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ น้อย 1 หมายถึง มี
ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
การสร้างเครื่ องมือและหาคุณภาพเครื่ องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ นั ตอนดาเนินงานดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา วารสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ เพื่อกาหนดเป็ นนิยามของความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริ หารธุรกิจขอนแก่น
2. ศึกษานิยามศัพท์เฉพาะตัวแปรที่วจิ ยั ทุกตัว
3. สร้ างคาถามของความพึงพอใจในการจัดกิ จกรรมนอกหลักสู ตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
บริ หารธุรกิจขอนแก่น
4. นาแบบสอบถามให้ผทู ้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ตรวจข้อคาถามและตรวจสอบถามความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถาม ว่าสอดคล้องกับคานิยามศัพท์เฉพาะ
5. นาแบบสอบถามที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบแล้ว หาค่าความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาโดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง Index of Congruence (IOC)
6. นาเครื่ องมือที่ ผ่านการหาค่าความเที่ ยงตรง(IOC) เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อขอคาแนะนาและ
ปรับปรุ งแก้ไขจัดทาเครื่ องมือฉบับสมบูรณ์
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1)นาหนังสื อขออนุ ญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่นเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและสนับสนุนการวิจยั (2)ผูว้ ิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถามให้กบั
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นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริ หารธุรกิจขอนแก่นจานวน 280 ฉบับ และเก็บคืนด้วยตนเองจานวน 250
ฉบับ(3)ตรวจสอบความเรี ยบร้อย สมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อเตรี ยมนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมู ล ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ผูว้ ิจัยดาเนิ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้ 1).ข้อมูลเกี่ ยวกับสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละ 2).แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยหาค่าเฉลี่ย (µ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () การ
แปลความหมายค่าเฉลี่ ย ระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความพึงพอใจซึ่ งมีอยู่ 4 ด้านดังนี้ ดา้ นการ
ให้บริ การของผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมด้านสถานที่ในการจัดกิ จกรรมด้านความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิ จกรรม
และด้านรู ปแบบของการจัดกิจกรรม

6. สรุ ปผลการวิจัย
การศึ กษาวิจัยเรื่ อง “ศึ กษาระดับความความพึ ง พอใจในการจัดกิ จกรรมนอกหลัก สู ตรของวิทยาลัย
เทคโนโลยีไทยบริ หารธุรกิจขอนแก่น”ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
6.1สรุ ปผลข้อมูลระดับความความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
บริ หารธุรกิจขอนแก่นพบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 201 คน (ร้อยละ 80.34) รองลงมาเป็ นเพศ
ชาย จานวน 49 คน (ร้อยละ 19.6) โดยมีอายุ 18 ปี จานวน 59 คน (ร้อยละ 23.6) รองลงมามีอายุ 16 ปี จานวน 50
คน (ร้อยละ 20.0) อายุ 19 ปี จานวน 45 คน (ร้อยละ 18.0) อายุ 17 ปี จานวน 43 คน (ร้อยละ 17.2) อายุ 20 ปี จานวน
39 คน (ร้ อ ยละ 15.6) อายุ 21 ปี จ านวน 13 คน (ร้ อ ยละ 5.2) และอายุ 22 ปี จ านวน 1 คน (ร้ อ ยละ 0.4) ระดับ
การศึ กษาส่ วนใหญ่ คือ ปวช 3 จานวน 57 คน (ร้อยละ 22.8) รองลงมา คือ ปวช.2 จานวน 52 คน (ร้อยละ 20.8)
ปวช.1 จานวน 50 คน (ร้ อยละ 20.0) ปวส.2 จานวน 46 คน (ร้ อยละ 18.4) และ ปวส.1 จานวน 45 คน (ร้ อยละ
18.0)สาขาที่เรี ยน ส่วนใหญ่ คือ สาขา คอมพิวเตอร์ จานวน 150 คน (ร้อยละ 60.0)รองลงมา คือ การบัญชี จานวน
100 คน (ร้อยละ 40)ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสาขาที่เรี ยน
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม
2. อายุ
2.1 อายุ 16 ปี
2.2 อายุ 17 ปี
2.3 อายุ 18 ปี
2.4 อายุ 19 ปี
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จานวน (คน)
(N= 250)

ร้ อยละ

49
201
250

19.6
80.4
100.00

50
43
59
45

20.0
17.2
23.6
18.0
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2.5 อายุ 20 ปี
2.6 อายุ 21 ปี
2.7 อายุ 22 ปี
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รวม

39
13
1
250

15.6
5.2
0.4
100.00

รวม

50
52
57
45
46
250

20.0
20.8
22.8
18.0
18.4
100.00

รวม

150
100
250

60.0
40.0
100.00

3. ระดับการศึกษา
3.1 ปวช.1
3.2 ปวช.2
3.3 ปวช.3
3.4 ปวส. 1
3.5 ปวส. 2
4. สาขา
4.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.2การบัญชี

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนอกหลักสู ตรของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ไทยบริ หารธุรกิจขอนแก่น โดยรวมและรายด้าน
N = 250
ความพึงพอใจของผู้เรียน
ระดับ
ลาดับ
µ

1. ด้านการให้บริ การของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
2. ด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับในการจัดกิจกรรม
4. ด้านรู ปแบบของการจัดกิจกรรม
รวม

4.14
4.05
4.07
4.08
4.08

.91
.92
.90
.93
.91

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
4
3
2

โดยสรุ ปจากการวิเคราะห์ เป็ นรายด้านความพึงพอใจในการจัดกิ จกรรมนอกหลักสู ตรของวิทยาลัย
เทคโนโลยีไทยบริ หารธุ รกิ จขอนแก่น โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก (µ = 4.08,  = .91 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับ มาก ทั้ง 4 ด้าน เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริ การของผูเ้ ข้าร่ วม
กิ จกรรม (µ = 4.14)ด้านรู ปแบบของการจัดกิ จกรรม(µ = 4.08) ด้านประโยชน์ที่ได้รับในการจัดกิ จกรรม (µ =
4.07)และด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม (µ = 4.05)ตามตารางที่ 2
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7. อภิปรายผล
การศึ กษาระดับความความพึ ง พอใจในการจัด กิ จ กรรมนอกหลัก สู ต รของวิท ยาลัย เทคโนโลยีไ ทย
บริ หารธุรกิจขอนแก่น ผูว้ จิ ยั มีขอ้ ค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจ นามาอภิปรายดังนี้
ระดับความความพึงพอใจในการจัดกิ จกรรมนอกหลักสู ตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริ หารธุ รกิ จ
ขอนแก่ น โดยรวมและรายด้า นอยู่ในระดับมาก ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากครู ของวิทยาลัย เทคโนโลยีไ ทยบริ ห ารธุ รกิ จ
ขอนแก่น มีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครู โดยเฉพาะมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานทาให้ครู มีความมุ่งมัน่ ใน
การปฏิบตั ิงาน และในปั จจุบนั วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริ หารธุรกิจขอนแก่น ได้มีแผนการพัฒนาการจัดการใน
ทุกด้าน เริ่ มตั้งแต่การกาหนดวิสยั ทัศน์ใหม่ มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และ
ดาเนิ นการตามแผน มีการจัดกิ จกรรมทั้งในและนอกหลักสู ตร และได้ประเมินกิ จกรรมจากคณะกรรมในเครื อ
ไทย-เทค ในการดาเนิ นการด้านต่างๆ ทาให้นักเรี ยนมี ความรู ้ สึกที่ ดีมีความพึงพอใจในการจัดกิ จกรรมนอก
หลัก สู ต รของวิทยาลัย เทคโนโลยีไ ทยบริ หารธุ ร กิ จขอนแก่ น ซึ่ ง สอดคล้อ งกับส านัก วิช าการและมาตรฐาน
การศึ กษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ นโยบายหนึ่ งของรัฐบาล คือ ลด
เวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ การเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process) การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้โครงงาน
(Project-Base Learning) เรี ยนรู ้จากกิจกรรมการปฏิบตั ิจริ ง จากประสบการณ์ตรง ใช้คาถามเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
คิ ดวิเคราะห์และสื บค้นข้อมูล นักเรี ยนมีทกั ษะการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต สามารถนาไปใช้ในชี วิตจริ งได้มีการจัด
กิจกรรมโดยให้นกั เรี ยนทุกคนได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน ครู จะเปลี่ยนบทบาทจากผูส้ อนมาเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกเป็ นที่
ปรึ กษา ชี้แนะช่วยเหลือนักเรี ยนให้ประสบผลสาเร็ จ และนักเรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู ้เป็ นทีมหรื อจากกลุ่ม
เพื่อนมากขึ้น ซึ่ งการเรี ยนรู ้ลกั ษณะนี้ทา ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข ภายใต้แนวคิด ดังนี้ 1. กิจกรรมเป็ น
ทางเลื อก สนองตอบความสนใจความถนัดของผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย 2. เรี ยนรู ้ หลักการ สร้ างความรู ้ ผ่า น
กระบวนการและกิ จกรรม (Process and Content) 3. ลงมือปฏิ บตั ิและสร้างความรู ้ ในบรรยากาศที่ อบอุ่น อิสระ
และปลอดภัย 4. ปรับบทบาทครู จากการเป็ นผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาชี้แนะ (Coach & Mentor) 5. ครู ผสู ้ อนควร
ใช้วิธีการประเมิ นผลที่ หลากหลาย และเป็ นการประเมิ นตามสภาพจริ ง วิเคราะห์ คุณภาพและพัฒนาการของ
นักเรี ยน มากกว่าการประเมินนักเรี ยนจากการสอบเท่านั้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั พรทิพย์ ทองไพบูลย์ (2555)
วิจยั เรื่ อง แนวทางการบริ หารงานกิจกรรมนักเรี ยนเพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรม โดยการมีส่วนร่ วมของ บ้าน วัด โรงเรี ยน
ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา พบว่า แนวทางในการปฏิบตั ิมีความตรงกับความต้องการ ตรง
ตามเนื้อหา โครงสร้างและหลักวิชา มีความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ โดยมีกระบวนการในการบริ หารงาน 4
ขั้นตอน ของ 5 กิจกรรมนักเรี ยน และมีรายการที่ตอ้ งปฏิบตั ิรวม 83 รายการ ดังนี้ 1) กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรี ยน 2)
กิ จกรรมค่ายธรรมะ 3) กิ จกรรมวันสาคัญทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 4) กิ จกรรมลูกเสื อ- เนตนารี 5)
กิจกรรมกีฬาสี

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. ด้านการให้บริ การของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม

560

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

วิท ยาลัย เทคโนโลยี ไ ทยบริ ห ารธุ ร กิ จ ขอนแก่ น ควรมี ก ารประชาสัม พัน ธ์ กิ จ กรรมให้ กับ ผู ้ที่
เกี่ยวข้องโดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น บอร์ ดประกาศทางวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย และทางเฟสบุ๊คของ
วิทยาลัย เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้ทราบกาหนดการในการดาเนินกิจกรรมของวิทยาลัย
2. ด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม
วิท ยาลัย เทคโนโลยีไ ทยบริ ห ารธุ ร กิ จ ขอนแก่ น ควรมี ก ารจัด เตรี ย มความพร้ อ มของอุ ป กรณ์
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมเช่น คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน และเครื่ องฉายโปรเจคเตอร์ ให้
พร้ อ มต่ อ การใช้ง านสะดวกต่ อ การใช้ง านและต้อ งมี ค วามปลอดภัย สู ง เพื่ อ ให้ก ารจัด กิ จ กรรมเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับในการจัดกิจกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริ หารธุรกิจขอนแก่น ควรวิเคราะห์แต่ละกิจกรรมว่านักศึกษาได้รับความรู ้
เกิดความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู ้ที่ได้รับจาการเข้าร่ วมกิจกรรม เพื่อให้นกั ศึกษาได้นาความรู ้จาการจัด
กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง
4. ด้านรู ปแบบของการจัดกิจกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริ หารธุรกิจขอนแก่น ควรศึกษาลาดับขั้นตอน กาหนดการขั้นตอนในการ
จัดกิจกรรมให้ชดั เจนและต้องฝึ กซ้อมลาดับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนให้มีความชานาญ เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการจัด กิ จ กรรมนอกหลัก สู ต รของวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีไทยบริ หารธุรกิจขอนแก่น
2. ควรมีการวิจยั ความพึงพอใจของนักเรี ยนและผูป้ กครองในการบริ หารงานวิทยาลัยเทคโนโลยี
ไทยบริ หารธุรกิจขอนแก่น
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วิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี จาแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
การทางาน ใช้วธิ ีการวิจยั เชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาได้แก่ครู โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาใน เครื อสังฆมณฑลอุดรธานี จานวน 675 คน คานวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตร Krejcie and Morgan ที่ระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.93 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 242 คน
สถิ ติที่ ใช้ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ( ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้ t-test
(Independent Samples) และความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการศึกษาการปฏิบตั ิงามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษา
ในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก 2) ผลการเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงาน
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โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่าการแสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒ นา มี ความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครู ของครู โรงเรี ยนมหาไถ่ ศึกษาในเครื อ สังฆมณฑลอุ ดรธานี จาแนกตามประสบการณ์ ท างาน โดยรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆโดยคานึงผลที่จะเกิดกับผูเ้ รี ยน และการ
รายงานผลพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีระบบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
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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

บทนา
พระราชบัญ ญัติ สภาครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 2546 ได้ก ําหนดให้ คุ รุสภามี อ าํ นาจหน้าที่
ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ควบคุ ม ความประพฤติ และการดําเนิ นงานของครู ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ผูบ้ ริ หารการศึ กษา และบุ คลากรทาง
การศึ กษาอื่ น ให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชี พ และจะต้องจัด ให้มี การประเมิ น ระดับ คุ ณภาพของครู ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ กษา ผูบ้ ริ หารการศึ กษา และบุ คลากรทางการศึ กษา อย่างต่อเนื่ องเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความรู ้ ความสามารถ
และความชํานาญ ตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร
การศึ กษาและบุ ค ลากรทางการศึ กษาอื่ น เมื่ อ ได้รับ ใบประกอบวิชาชี พ แล้วต้อ งปฏิ บัติ งานให้ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานวิชา ชี พที่ คุรุสภากําหนดพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ให้ความสําคัญ กับครู คณาจารย์และบุ คลากรทางการศึ กษาไว้ในหมวดที่ 7 ว่าด้วยเรื่ อง ครู คณาจารย์และ
บุ ค ลากรทางการศึ กษา โดยระบุ สาระสําคัญ ไว้ใน มาตรา 52 ถึ งมาตรา 54 กล่ าวคื อ ให้กระทรวงส่ งเสริ ม ให้
กระบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย์และบุ คลากรทางการศึ กษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ เหมาะสมกับ
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การเป็ นวิชาชี พ ชั้นสู งให้ค รู ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาผูบ้ ริ ห ารการศึ กษาและบุ คลากรทางการศึ กษาอื่ น ทั้งของรั ฐ
และเอกชน ต้อ งมี ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ ตามที่ ก ฎหมายกําหนดนอกจากนี้ ในมาตรา 55 ได้ก ําหนดให้
มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นสําหรับข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึ ก ษาเพื่ อ ให้ มี ร ายได้เพี ย งพอและเหมาะสมกับ ฐานะทางสั ง คมและวิ ช าชี พ ให้ มี ก องทุ น ส่ ง เสริ ม
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึ กษาเพื่อจัดสรรเป็ นเงินอุดหนุ นงานสร้างสรรค์ผลงานดี เด่นและเป็ นรางวัล
เชิดชูเกียรติครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี มีการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
ก่ อนประถมศึ กษา ระดับ ประถมศึ กษาและระดับ มัธยมศึ กษามี ปั ญ หาเรื่ องการลาออก กลางคัน การเลิ กจ้างครู
และการขาดแคลนครู ที่มีความเชี่ ยวชาญชํานาญการในแต่ละกลุ่มสาระทาให้โรงเรี ยนประสบปั ญ หาส่ งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ นักเรี ยนในหลายวิชาตํ่ากว่าเกณฑ์จึงได้มีการตรวจสอบ คุณภาพโรงเรี ยนทั้งภายในระดับโรงเรี ยน
ระดับ สังฆมณฑลและภายนอก โดยสํานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) การศึกษา
สภาพการปฏิ บตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน วิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี
เพื่อเป็ นหลักประกัน ให้มนั่ ใจว่า ครู ตอ้ งมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตนเองสามารถปฏิ บตั ิงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พอยู่ในระดับสู ง เพราะครู เป็ นผูม้ ี บทบาทสําคัญในการสร้างองค์ความรู ้ และหล่อหลอม
นักเรี ยนให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรมอย่างสมบูรณ์
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาผลการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนมหาไถ่
ศึ กษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี ว่ามี การปฏิ บัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พครู อยู่ในระดับใด และครู
โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน ประสบการณ์ทางานต่างกัน จะมีผล
การปฏิบตั ิงานตามกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู แตกต่างกันหรื อไม่
โดยนาเกณฑ์ม าตรฐานวิชาชี พ ครู จานวน 12 มาตรฐาน มาเป็ นกรอบแนวคิ ดในการสอบถามความ
คิดเห็น เพื่อเป็ นแนวทางในด้านการกาหนดนโยบาย การวางแผนแก้ปัญหาให้ ถูกจุดและมีการพัฒนาที่เหมาะสม
เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดในวิชาชีพครู ต่อไป
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ตัวแปรตาม
การปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู อยูเ่ สมอ
มาตรฐานที่ 2 ตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผเู ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 3 มุ่งมัน่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็ม ตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้
สามารถปฏิบตั ิได้เกิดผลจริ ง
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่ อ การเรี ยนการสอน
ให้มีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผเู ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 7รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผูเ้ รี ยนได้อย่าง มีระบบ
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบ อย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 9 ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในสถาน
ศึกษาอย่างสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ 10 ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในชุมชน
อย่างสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ขอ้ มูล
ข่าวสารในการพัฒนา
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้ในทุกสถานการณ์

1. วุฒิการศึกษา ได้แก่
1.1 ระดับปริ ญญาตรี
1.2 ระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี
2. ประสบการณ์การทางาน
2.1 ประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 5 ปี
2.2 ประสบการณ์ทางาน 5-10 ปี
2.3 ประสบการณ์ทางาน 10 ปี ขึ้นไป

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนมหาไถ่ ศึกษาในเครื อ
สังฆมณฑลอุดรธานี
2) เพื่อเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนมหาไถ่ ศึกษาในเครื อ
สังฆมณฑลอุดรธานี จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน

สมมติฐานการวิจัย
ครู โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี ที่มีวุฒิ การศึ กษาต่างกัน ประสบการณ์ ทางาน
ต่างกัน ย่อมมีการปฏิบตั ิงานตามกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู แตกต่างกัน
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาได้แ ก่ ค รู โ รงเรี ย นมหาไถ่ ศึ ก ษาในเครื อ สั ง ฆมณฑลอุ ด รธานี จ านวน 675 คน
คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Krejcie and Morgan ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ เท่ากับ ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 242 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ t-test (Independent Samples) และความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA)
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู ของโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี
ประกอบด้วยครู จากทั้งหมด 12 โรงเรี ยน จานวน 675 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครู ของโรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี 12
โรงเรี ยน ครู จานวน 675 คน กลุ่มตัวอย่างจานวน 242 คน โดยการคานวณจากสูตรหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ของเครซี่และมอร์แกน (KrejcieและMorgan) และได้เลือกใช้วธิ ีการสุมกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling)

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการ ปฏิบตั ิงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี ผลการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่ องมือวิจยั ในด้านความตรงของเนื้อหา ด้วยวิธีการหาค่าความดัชนีความสอดคล้องข้อคาถาม หรื อ IOC
(Item Objective Congruence) จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน โดยถือเกณฑ์วา่ แบบวัดที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 เป็ นแบบวัดที่ใช้ได้ ทั้งนี้ พบว่าข้อคาถามที่สอดคล้องผ่านเกณฑ์ที่กาหนด โดยได้ค่า IOC
เท่ากับ 0.9 และมีการนาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง (try out) จานวน 30
ชุด แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาคานวณหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟ่ า ครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ได้เท่ากับ 0.93 แบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สถานภาพผู ้ต อบแบบสอบถาม มี ล ัก ษณะเป็ นแบบส ารวจ รายการ
(Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการศึกษาสภาพการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยน
มหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี แบ่งออกเป็ น 12 มาตรฐาน มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5
ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Rating scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการศึกษาสภาพการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยน
มหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี เป็ นลักษณะปลายเปิ ด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ขอหนังสื อแนะนาตัวจากทางมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่น เสนอเพื่อขอความ อนุเคราะห์ในการ
เก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั ต่อผูอ้ านวยการสถานศึ กษา จานวน 12 โรงเรี ยน (2) นาหนังสื อจากมหาวิทยาลัยศรี
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ปทุ มขอนแก่ น พร้ อมแบบสอบถามส่ งไปยังสถาน ศึ ก ษากลุ่มตัวอย่าง ด้วยตนเอง โดยกาหนดเก็บ รวบรวม
แบบสอบถามภายใน 30 วัน (3) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม คืนด้วยตนเอง โดยนาแบบสอบถามที่ ได้คืน
มาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วนามาจาแนกตามตัวแปรต้นแบบสอบถามที่นาส่ งกลุ่มตัวอย่าง จานวน 242 ชุด
ได้คืนมา 230 ชุด คิดเป็ น 95.04 เปอร์เซ็นต์

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ ทางสถิติโดย
ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลดังนี้
วิเคราะห์ตอนที่ 1 การศึกษาระดับการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนมหาไถ่
ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี ทาการวิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ย และ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 2 เปรี ยบเที ย บการปฏิ บัติ งานตามเกณฑ์ม าตรฐานวิช าชี พ ครู ข องครู โ รงเรี ยนมหาไถ่ ศึ กษา
ในเครื อสั ง ฆมณฑลอุ ด รธานี ตามวุ ฒิ การศึ ก ษาโดยใช้ ค่ า สถิ ติ ก ารแจกแจงแบบที (test) เปรี ยบเที ย บ
การปฏิ บัติ ง านตามเกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องครู โ รงเรี ย นมหาไถ่ ศึ ก ษาในเครื อ สั ง ฆมณฑลอุ ด รธานี
ตามประสบการทําการณ์ทาํ งานของครู ผสู ้ อนโดยใช้ การวิเคราะห์สถิติ F-test (One-way ANOVA)

ผลการวิจัย
จากการศึ กษา เรื่ อง การศึ กษาสภาพการปฏิ บัติงานตามเกณฑ์ม าตรฐานวิชาชี พครู ข องครู โรงเรี ยน
มหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี สรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางานการปฏิ บตั ิงาน ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิช าชี พ ครู ข องครู โรงเรี ย นมหาไถ่ ศึ ก ษาในเครื อ สั งฆมณฑลอุ ด รธานี พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างที่ ต อบ
แบบสอบถามจานวน 242 คน และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 230 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 95.04
จาแนกตามวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 77 และวุฒิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญา
ตรี จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 23 จาแนกตามประการณ์การทางาน ระหว่าง 6-10 ปี ขึ้นไป จานวน 108 คน
คิดเป็ นร้อยละ 47 รองลงมาคืออายุงานน้อยกว่า 5 ปี จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.90 และประสบการณ์
ทางาน 11 ปี ขึ้นไป จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.10
2. ระดับการปฏิ บตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาครู ของครู โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆ มณฑล
อุดรธานี โดยรวมและรายด้าน พบว่า การปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาครู ของครู โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาใน
เครื อสังฆมณฑลอุดรธานี โดยรวมมี การปฏิ บัติอยู่ในระดับมาก( = 3.87 , S.D. = 0.81 )เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า มาตรฐานที่มีการปฏิบตั ิสูงสุ ด คือ มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ในทุกสถานการณ์มีการ
ปฏิ บตั ิอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.24 , S.D. = 0.44 ) รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและ ใช้ขอ้ มูล ข่าวสาร
ในการพัฒนา มีการปฏิ บตั ิอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.02 , S.D. = 0.75 )และมาตรฐาน ที่ 3 มุ่งมัน่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้
เต็มศักยภาพ ( = 3.96 , S.D. = 0.87 ) มาตรฐานที่มีการปฏิบตั ิต่าสุ ดคือ มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้
สามารถใช้ให้เกิดผลจริ ง ( = 3.70 , S.D. = 0.89)
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3. ผลเปรี ยบเทียบการปฏิ บตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พครู ของครู โรงเรี ยนมหาไถ่ ศึ กษาในเครื อ
สังฆมณฑลอุดรธานี จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มาตรฐานที่
11 แสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนา มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้าน
อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
4. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน วิชาครู ของครู โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษา
ในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี จาแนกตามประสบการณ์ทางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
มาตรฐานที่ 2 ตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆโดยคานึงผลที่จะเกิดกับผูเ้ รี ยน และมาตรฐานที่ 7 รายงานผลพัฒนา
คุณภาพของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีระบบ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านอื่นๆ ไม่
แตกต่างกัน

อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษา ในเครื อ
สังฆมณฑลอุดรธานี สรุ ปโดยรวมได้ดงั นี้
1.การปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาครู ของครู โรงเรี ยน มหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี
มีค่าเฉลี่ ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยรวมไม่มีความแตกต่าง เนื่ องจากครู ได้รับ การอบรมและ
พัฒ นาอย่างต่อเนื่ องและเต็มศักยภาพเพื่อให้มีความรู ้ มี วิสัยทัศน์และมีจิตวิญญาณของความเป็ นครู ที่ตอ้ งการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนอยู่เสมอ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของบาทหลวงเชษฐา ไชยเดช (2550) ได้ศึกษาคุณภาพชี วิตการ
ทางานของครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุ งเทพฯ พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า คุณภาพชีวิต การทางานครู ที่อยูใ่ นระดับมากมีจานวน 7 ด้าน โดยเรี ยงตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคลด้านธรรมนูญในองค์การด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพด้านการบูรณาการด้านสังคมด้านความเจริ ญงอกงาม
และสวัสดิภาพและด้านจังหวะของชีวิตโดยส่ วนรวม ส่ วนด้านการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
2. การเปรี ยบเที ยบการปฏิ บตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พครู ของครู โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อ
สังฆมณฑลอุดรธานี จาแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทางาน
2.1 การเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยน มหาไถ่ศึกษาใน
เครื อสังฆมณฑลอุดรธานี จาแนกตามวุฒิการศึกษา มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนา
อยูใ่ นระดับมาก มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากโลกและสังคมปั จจุบนั เป็ น
ยุคโลกาภิวฒั น์ ครู ทุกคนต้องมีความรู ้และความสามารถในการแสวงหาความรู ้เพื่ อนามาบูรณาการในการเรี ยน
การสอนเพื่อให้หล่อหลอมให้นกั เรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ คะนึง นันทะนะ(2554)
ศึกษาเรื่ องการสื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์ในองค์การ กล่าวว่า พื้นฐานที่สาคัญของการบริ หารจัดการภายใน
องค์กรขึ้นอยู่กับ “การสื่ อสารที่ ดี ” อันจะมี ผลให้เกิ ดความเข้าใจ ความร่ วมมื อ และการประสานงานที่ ดี ด้าน
แผนงานต่างๆ ที่จะนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงตามเป้ าหมาย การสื่ อสารที่ดีจึงเป็ นกล
ยุท ธ์ ที่ จ ะสามารถกระตุ ้น ให้ เกิ ด การปฏิ บั ติ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ผลส าเร็ จ แก่ อ งค์ ก ร การสื่ อ สารที่ มี
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ประสิ ทธิ ภาพที่ สุด คือ การสื่ อสารที่ เข้าใจง่าย ใช้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการกระตุน้ พลังในการทางานและเพิ่ม
ประสิ ทธิ ผลขอบุคคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถร่ วมกันนาพาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมายได้อย่าง
สูงสุด
2.2 การเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยน มหาไถ่ศึกษาใน
เครื อ สั ง ฆมณฑลอุ ด รธานี มาตรฐานที่ 2 ตัด สิ น ใจปฏิ บัติ กิ จ กรรมต่ างๆ โดยค านึ ง ผลที่ จ ะเกิ ด กับ ผู ้เรี ย น
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีระบบ จาแนกตามประสบการณ์ทางาน อยูใ่ นระดับ
มาก แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากสังฆมณฑลอุดรธานี มีนโยบายส่ งเสริ มสนับสนุน
ให้โรงเรี ยนส่ งเสริ มและพัฒนาครู ท้ งั ด้านวิชาการและคุ ณธรรมตามจิ ตตรารมย์ของการจัดการศึ กษาโรงเรี ยน
คาทอลิกสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุไรทิพย์ ยังสังกัด (2554)ได้ศึกษาสภาพการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตดุสิตกรุ งเทพมหานครในภาพรวมมีสภาพการบริ หารงานวิชาการ โดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยสภาพการบริ หารงานวิชาการด้านการ
พัฒ นาสื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึ กษามีการศึ กษามี การปฏิ บัติสูงที่ สุดรองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒ นา
หลักสู ตรสถานศึกษาและด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ส่วนการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด คือ ด้านการส่งเสริ มความรู ้
ด้วยวิชาการแก่ชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของของ นิลวรรณ วัฒนา (2556) ได้ศึกษาสภาพการบริ หารงาน
วิชาการในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี พบว่า
การเปรี ยบเที ยบสภาพการบริ ห ารงานวิช าการในโรงเรี ยนประถมศึ กษาขนาดเล็ก สังกัดส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามประสบการณ์การทางานและที่ต้ งั โรงเรี ยน พบว่ามีสภาพการ
บริ หารงานวิชาการ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
จากผลการวิจยั การปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณ
ฑลอุดรธานีเพื่อให้การปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลผู ้
วิจยั มีขอ้ เสนอแนะ
1. มาตรฐานการปฏิ บัติ กิจกรรมทางวิชาการเกี่ ยวกับการพัฒ นาวิชาชี พ ครู อยู่เสมอ โดยสังฆมณฑล
อุดรธานี และโรงเรี ยนในเครื อมหาไถ่ศึกษาควรส่งเสริ มจัดให้มีการอบรมเป็ นประจาทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม
บุคคลอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกร่ วมกับหน่วยงานอื่น
2. มาตรฐานการตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆโดยคํานึ งถึงผลที่จะเกิดแก่ผเู ้ รี ยน ครู ควรเลือกกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิจริ ง และเลือกจัดกิ จกรรมโครงงานให้ผเู ้ รี ยน ได้ปฏิบตั ิอย่างชาญฉลาดด้วย
ความรักและหวังดีต่อผูเ้ รี ยน
3. มาตรฐานความมุ่ ง มั่น พัฒ นาผู ้เรี ย นให้ เต็ ม ตามศัก ยภาพครู ผู ้ส อนควรจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
หลายรู ปแบบอย่างเป็ นระบบเพื่อตอบสนองความถนัด ความสนใจ ของผูเ้ รี ยนรายบุคคล
4. มาตรฐานการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิ บัติได้เกิ ดผลจริ งครู ตอ้ งปรับปรุ งแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ สามารถนําไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้
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5. มาตรฐานการพัฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู่เสมอครู ผู ้ส อนควรพัฒ นาสื่ อ
การเรี ยนการสอนมีความสัมพันธ์กบั กิจกรรมการเรี ยนรู ้และจัดประสงค์การเรี ยนรู ้
6. มาตรฐานการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่ เกิ ดแก่ผูเ้ รี ยนจัดการเรี ยน การสอนที่
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนค้นหาความรู ้และพัฒนาความรู ้ให้สมบูรณ์ยงิ่ ๆขึ้นโดยใช้สถานการณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย
7. มาตรฐานการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนได้อย่าง มีระบบครู ควรมีเทคนิ ค วิธีการและ
นวัตกรรมที่นาเสนอในการพัฒนาผูเ้ รี ยนสนอง ตอบต่อสภาพความแตกต่างความสนใจ และความต้องการ ของ
ผูเ้ รี ยนรายบุคคล
8.มาตรฐานการปฏิ บั ติ ต นเป็ นแบบอย่า งที่ ดี แ ก่ ผู ้เรี ย นครู ค วรต้อ งแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งของผู ้เรี ย น
ด้วยการให้คาํ แนะนําแก่ผเู ้ รี ยนกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมออย่างสร้างสรรค์
9. มาตรฐานการร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในสถานศึ กษาอย่างสร้างสรรค์ ครู ตอ้ งปฏิ บตั ิงานร่ วมกับ ผูอ้ ื่นอย่าง
สร้างสรรค์โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมและผูเ้ รี ยนเสมอ
10. มาตรฐานการร่ วมมื อกับผูอ้ ื่ นในชุ มชนอย่างสร้างสรรค์ ครู ตอ้ งศึ กษาและมี ความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานชุมชนและเข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมกับชุมชนด้วยความเต็มใจ
11.มาตรฐานการแสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนา ครู ตอ้ งนาข้อมูลข่าวสาร ในปั จจุบนั มาใช้
ประกอบการตัดสิ นใจในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยน
12. มาตรฐานการสร้ างโอกาสให้ ผูเ้ รี ยนได้เรี ย นรู ้ ใ นทุ กสถานการณ์ ครู ต ้อ งเป็ นผูม้ องมุ ม บวกใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ กล้าที่จะเผชิญปั ญหาต่างๆ อย่างมีสติไม่ตอบสนองปั ญหาต่างๆ ด้วยอารมณ์
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาครั้งต่อไป
ควรศึกษาปั จจัยปั ญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการศึกษาสภาพการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครู ในระดับ กลุ่ ม โรงเรี ย น ระดับ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ ระดับ จังหวัด เพื่ อ เป็ นการยกระดับ คุ ณ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และเป็ นมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างจริ งจัง จากผลการวิจยั พบว่า ผูว้ จิ ยั มี
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางดังต่อไปนี้
1. ควรมีการศึกษากลยุทธ์ในการพัฒนาครู เพื่อส่งเสริ มครู โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑล
อุดรธานี และครู ในสังกัดอื่นสามารถปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ได้อย่าง สูงสุด
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อหาแนวทางพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาในเครื อสังฆมณฑลอุดรธานี
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ั นาเด็กเล็ก สั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
จังหวัดขอนแก่น
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ปราณประภัสสร จันทร์ มหา
Email: Pornthipa.jan@gmail.com
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.สาลินี มีเจริญ
อาจารย์ ประจาหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Email: saline.mee@spu.ac.th
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น และหาแนวทางการพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นปลัดเทศบาล,ปลัดอบต./ผูอ้ านวยการกองการศึกษา/หัวหน้าส่วน/นักวิชาการ,ครู ผดู ้ ูแล
เด็ก,ผูด้ ูแลเด็ก,และลูกจ้างชัว่ คราวผูป้ ฏิบตั ิงานในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวม 182
คน โดยวิธีการสุ่ มอย่างง่ายอาเภอละ 1 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยเทียบตารางของ Krejcie and Morgan
ได้กาหนดสุ่ มกลุ่มตัวอย่างเลือกเจาะจงองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ มีศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัดแต่ละอาเภอ
อ าเภอละ 1 หน่ ว ยงาน รวมเป็ น 26 หน่ ว ยงาน ได้ก าหนดจ านวนกลุ่ ม ตัว อย่า ง จ านวน 124 คน ใช้
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและเนื้ อหาของการวิจยั ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.86 ใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการวิจัยพบว่าความคิ ดเห็ นในการศึ กษาแนวทางการพัฒนาศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาอยูใ่ นอันดับที่ 1 (ค่าเฉลี่ย = 4.20, SD =
0.87) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตรอยูใ่ นอันดับที่ 2 (ค่าเฉลี่ย = 3.98 SD = 0.80) ด้านการมีส่วนร่ วมอยู่
ในอันดับที่ 3 (ค่าเฉลี่ย = 3.89, SD = 0.80) ด้านอาคารและด้านสภาพแวดล้อมที่อยูใ่ นอันดับที่ 4 (ค่าเฉลี่ย = 3.82,
SD = 0.96) ด้านบุคลากร อยูใ่ นอันดับที่ 5 (ค่าเฉลี่ย = 3.75, SD = 0.96) และด้านเครื อข่ายส่งเสริ มด้านอยูใ่ นอันดับ
ที่ 6 (ค่าเฉลี่ย = 3.53, SD = 1.06) อย่างไรก็ตามแนวทางการพัฒนาของทั้ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก แต่ควรมีการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบ พร้อมกับการส่ งเสริ มจังหวัดด้านองค์กรเครื อข่ายที่
เข้มแข็งสาหรับการเชื่อมโยงความรู ้อย่างต่อเนื่องและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในทุกด้าน โดยเน้นการพัฒนาด้าน
การส่งเสริ มเครื อข่ายเป็ นอันดับแรก
คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนา/ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก/ องค์กรปกครองท้องถิ่น
573

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

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

บทนา
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.
2552 มาตรา 67 ภายใต้บงั คับแห่ งกฎหมาย องค์การบริ หารส่ วนตาบล มีหน้าที่ ตอ้ งทาในเขตองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล (5) ส่งเสริ มการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (6) ส่งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ และ
ผูพ้ ิการ เห็นได้วา่ การศึกษาเป็ นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยตรง ไม่วา่ จะเป็ นองค์การบริ หารส่วน
ตาบล เทศบาล องค์การบริ หารส่วนจังหวัด กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา จาเป็ นอย่างยิง่ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นจะให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการศึ กษา โดยเฉพาะในระดับปฐมวัย เป็ นวัยที่ สามารถปลูกฝั งและ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้จากสิ่ งต่างๆได้ดี การศึกษาปฐมวัยเป็ นพื้นฐานของการศึกษา ช่วงปฐมวัยจึงมีความสาคัญมาก
เป็ นช่วงที่ สมองเติบโตและพัฒนารวดเร็ วที่ สุด การเรี ยนรู ้และพฤติกรรมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรวดเร็ วการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กในช่วงนี้ มีผลต่อคุณภาพของคนตลอดชีวิต สมองควบคุมโปรแกรมการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย
ทั้งหมด ควบคุมการทางานของระบบเนื้อเยื้อ และเซลล์ต่างๆในร่ างกายพัฒนาการของสมองเป็ นรากฐานของการ
พัฒนาทุกๆ ด้านทั้งร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา วัฒนธรรม ทักษะการสื่ อสาร/ภาษา สังคม มนุษย์สมั พันธ์
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และคุณธรรม สมองเป็ นระบบของการรับรู ้ และประมวลข้อมูล การเรี ยนรู ้ เก็บความจา และประสบการณ์ต่างๆ
ที่ ส ร้ า งโลกทัศ น์ ข องความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ตัว เรา และความสั ม พัน ธ์ กับ สิ่ ง แวดล้อ ม การพัฒ นาสมองจึ ง มี
ความสาคัญที่สุดของมนุษย์อยูใ่ นช่วงแรกเกิดถึง 7 ปี การพัฒนาในช่วงนี้ จึงมีความจาเป็ น หากพัฒนาภายหลัง
ช่ วงวัยนี้ แล้วถื อว่าสาย เพราะการพัฒนาสมองของมนุ ษย์ในช่ วงวัยนี้ สามารถพัฒนาไปถึ งร้ อยละ 70 (อัญชลี
ไสยวรรณ, 2552) การเตรี ยมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรี ยนนับเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ เพราะเด็กก่อนวัยเรี ยนถือเป็ นวัยทอง
ของชีวติ เป็ นวัยแห่งการวางรากฐานทั้งหลายทั้งปวงในชีวติ ความสาคัญของชีวติ คนเราเริ่ มต้นที่จุดนี้ บุคลิกภาพ
จะก่อตัวและพัฒนาไปในด้านที่ดีงามทั้งหลายอยูท่ ี่จุดเริ่ มต้นของชีวติ คือ ในระยะที่เด็กอยูใ่ นวัยก่อนเรี ยน (จรรยา
สุ วรรณฑัต, 2552) และข้อมูลสรุ ปผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้ วดั สาธารณสุ ขที่สาคัญ จังหวัดขอนแก่น. (2559).
ประชากรเด็ก 0 – 4 ปี จังหวัดขอนแก่นที่แสดงเปรี ยบเทียบรายปี จากปี 2555 - 2558 มีอตั ราการเกิดของเด็ก
แรกเกิ ดเพิ่มขึ้นทุกปี จึ งมีความจาเป็ นเร่ งด่วนอย่างยิ่งต่อการส่ งเสริ มให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
ตั้งแต่เริ่ มต้นของการศึกษา และการเตรี ยมความพร้อมต่อการเรี ยนต่อในระดับประถมศึกษาเพราะสิ่ งจาเป็ นต่อการ
พัฒนาของครู และบุคลกรด้านการศึกษา โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาต่อยอดและเด็ก
ปฐมวัยจะได้รับความรู ้อย่างเต็มศักยภาพทั้งทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อการตอบสนองความ
เจริ ญเติบโตในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และด้านต่างๆในจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความเจริ ญงอกงามเด็กใน
สังคมเมืองใหญ่ระดับภาคอีสานที่เป็ นจังหวัดที่เป็ นผูน้ าทางด้านการศึกษา เพื่อจะนาไปสู่เมืองแห่งการพัฒนาด้าน
การศึกษาในอนาคต

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
(1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
(2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น

ขอบเขตการวิจัยแนวคิดและทฤษฏี
แนวคิดเกีย่ วกับแนวทางพัฒนาศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โชติ แย้มแสง. (2557) การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม (Praticipative Managment) เป็ นการบริ หารที่เปิ ด
โอกาสให้บุคลากรทางการศึ กษาและผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องทุ กระดับได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารกิ จการภายใน
ขอบเขตหน้าที่ของตน ซึ่งเป็ นหลักการสาคัญของการบริ หารแบบใหม่ที่เรี ยกว่าการบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ
(Total Quality Control หรื อ TQC)
ทานอง ภูเกิดพิมพ์. (2551) กล่าวว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม เป็ นการทางานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาพความคิด ความเชื่อและความยึดมัน่ ของแต่ละบุคคล แต่ละหน่วยงาน แต่ละ
องค์กร อี ก ทั้ง ยัง ขึ้ น อยู่กับกาลเวลาแต่ ล ะยุคแต่ ล ะสมัย อี ก ด้ว ย โดยการมี ส่ ว นร่ ว มเป็ นหัว ใจส าคัญ ในการ
เสริ มสร้างพลังการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม (Teamwork) ที่มีประสิ ทธิภาพในการพัฒนา เพราะท าให้ผูเ้ กี่ ย วข้อ ง
หรื อผูม้ ีส่วนร่ วมเข้าใจสถานการณ์และอุทิศตนมากยิง่ ขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (1982). ผลการวิจยั พบว่าทฤษฎีการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจได้มีผลต่อ
การบริ ห ารการศึ ก ษาเป็ นอย่า งยิ่ง ในการวิ จัย สอบถามผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาจ านวน 232 โรงใน
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สหรัฐอเมริ กาเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ แล้วผลที่ได้ปรากฏว่า ผูบ้ ริ หารมีความพึงพอใจที่ได้มีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจ ผูบ้ ริ หารผูท้ ี่สามารถตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น ปรากฏว่าเป็ นผูท้ ี่เตรี ยมการมาดี หา
ข้อมูล อยูร่ ะหว่างข้อเท็จจริ ง กับความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นอย่างจริ งใจ
ด้วยหลักการบริ หารที่ ดีของ Luther Gulick ในตัวอักษรย่อที่ ว่า “POSDCoRB” ซึ่ งกลายเป็ นคัมภีร์
ของการจัดองค์การในต้นยุคของศาสตร์ การบริ หาร ผูว้ จิ ยั เห็นว่าเป็ นกระบวนการที่สามารถมาประยุกต์ใช้ในการ
ทางานได้ ซึ่ งแนวคิดนี้เน้นขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมการกาหนดกรอบหัวข้อที่ต้ งั การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งรวมถึงการพัฒนาสิ่ งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน พร้อมกับสื่ อสารให้ผเู ้ กี่ยวข้องรับทราบ
ด้วยพร้อมขั้นตอนการตรวจสอบ หาแนวทางหรื อกระบวนการการปฏิบตั ิน้ นั มาจัดทาให้เป็ นมาตรฐาน พร้อมทั้ง
หาวิธีการที่จะปรับปรุ งให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่ งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้ าหมายได้เร็ วกว่าเดิมและแต่ละตัวย่อมี
ความหมายดังนี้ P – Planning หมายถึง การวางแผน O – Organizing หมายถึง การจัดองค์การ S – Staffing
หมายถึง การจัดคนเข้าทางาน D – Directingหมายถึง การสั่งการ Co – Coordinatingหมายถึง ความร่ วมมือ
R - Reporting หมายถึง การรายงาน B – Budgeting หมายถึง งบประมาณ
การบริ ห ารงานด้ว ยวงจรเดมมิ่ ง (Deming Cycle) เป็ นกระบวนการบริ ห ารคุ ณ ภาพที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพในองค์ก รหรื อ หน่ ว ยงาน และเพื่ อ ให้ อ งค์ก รมี ก ารพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ งการบริ ห ารงานด้ว ย
กระบวนการวงจรเดมมิ่ง ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนของวงจร PDCA ประกอบด้วยกระบวนการ 4 หลักใหญ่ๆ
ได้แก่ Plan (วางแผน) เป็ นกระบวนการที่สาคัญมากในการบริ หารเพื่อการวางแผนที่ตอ้ งอาศัยข้อมูล ข้อเท็จจริ ง
ในการรวบรวมนามากาหนดภาพความสาเร็ จในอนาคต Do (ปฏิบตั ิ) การปฏิบตั ิเป็ นขั้นการปฏิบตั ิการของนัก
ปฏิ บตั ิที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือ การสื่ อสารที่ ถูกต้องเหมาะสม ความสามัคคี เป็ นน้ าหนึ่ งใจเดี ยวกัน Check
(ตรวจสอบ) เป็ นขั้นตอนกระบวนการของการประเมินผล ทบทวนสิ่ งที่ไม่ดี ไม่ให้เกิดขึ้นอีก พร้อมรับทราบ
แนวทางปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง Act (ดาเนินการให้เหมาะสม) การดาเนินการตามแนวทางพัฒนาที่ผา่ นการพิสูจน์
หรื อปรับปรุ งแล้ว

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิ ด แนวทางการพัฒ นาศู น ย์พฒ
ั นาเด็ กเล็ก จ านวน 6 ด้าน (มาตรฐานการ
ดาเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553)
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1. ด้านบริ หารจัดการ
2 .ด้านบุคลากร
3. ด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัย
สภาพแวดล้อม
การพัฒนาศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
5. ด้านการมีส่วนร่ วม
4. ด้านวิชาการ และกิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร
6. ด้านการส่งเสริ มเครื อข่าย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
บุ คลากรในหน่ วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ มีศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดจากทุกอาเภอ
อาเภอละ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจานวน 26 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น จานวน 182 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
โดยเที ยบ ตารางของเครซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970 ) ได้กาหนดสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
เลือกเจาะจงหรื อสุ่มอย่างง่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดในสังกัดขนาดเล็กและกลาง
ในแต่ละอาเภอ อาเภอละ 1 หน่ วยงาน รวมเป็ น 26 หน่ วยงาน สังกัดองค์กรปกครองครองส่ วนท้องถิ่น
จานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 124 คน
ตัวแปรทีจ่ ะศึกษา
ศึ กษาแนวทางการพัฒนาศู นย์พฒ
ั นาเด็ กเล็ก สัง กัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น จัง หวัด ขอนแก่ น
จานวน 6 ด้าน (มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , 2553)
ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เวลาในการวิจยั รวมจานวน 9 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง เดือนกรกฎาคม 2559) โดย
แบ่งเป็ น 3 ระยะที่ 1.กาหนดชื่อเรื่ อง กรอบแนวคิด ขอบเขต สร้างแบบสอบถาม ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ระยะที่ 3 สรุ ปผล อภิปรายผลการวิจยั นาเสนอแนวทางการพัฒนาในอนาคต
577

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถามแจกแจงความถี่ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน
คือ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป โดยการแจกแจงความถี่ (Frequencies ) และร้อยละ (Percentage) ตอนที่
2 การวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็ นคาถามปลายเปิ ด วิเคราะห์เชิง
พรรณนาโดยผูว้ จิ ยั ใช้สถิติในวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ตอนที่1 การวิเ คราะห์ ขอ้ มู ล ลักษณะส่ ว นบุ คคลของกลุ่ มตัว อย่า ง โดยใช้สถิ ติ การแจกแจงความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
ตอนที่2 การวิเคราะห์ระดับความสาคัญของปั ญหาในแต่ละด้านการพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และผล
การปฏิบตั ิงานใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลต่างๆ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviationป เพื่อแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะ โดยใช้วธิ ีวเิ คราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ โดยผูว้ ิจยั นาร่ าง แบบสอบถาม ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ
คุณภาพความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content validity) นาแบบสอบถามมาพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะน าจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษาให้ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

สรุ ปผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั สรุ ปว่า จากการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่าความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้าน ตามลาดับ ดังนี้
ลาดับที่

แนวทางพัฒนา

ค่าเฉลี่ย

ค่า S.D.

แนวทางการพัฒนาที่นอ้ ย
ที่สุดไปหาแนวทางที่ควร
พัฒนามากที่สุดตามลาดับ

1

ด้านบริ หารจัดการ

4.20

0.87

6

2

ด้านหลักสูตร

3.98

0.80

5

3

ด้านการมีส่วนร่ วม

3.89

0.82

4

4

ด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัย
สภาพแวดล้อม

3.82

0.96

3

5

ด้านบุคลากร

3.75

0.96

2

6

ด้านการส่งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย

3.53

1.06

1
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1. ด้ านการบริหารจัดการศู นย์ พัฒนาเด็กเล็ก จัดอันดับอยูล่ าดับที่ 1 การแปลผลเท่ากับ มาก คิดเป็ น
ค่าเฉลี่ย 4.20 มีค่า S.D เท่ากับ 0.87 จะเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่มีความรู ้
ความเข้าใจในการดาเนิ นงานด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นด้านบริ หารงาน
การดาเนิ นงานต่างๆ เช่น ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีแผนการดาเนิ นงานสารวจสามโนประชากรเด็กเล็กอายุ 2 – 5 ปี
แผนการรับนักเรี ยน การจัดบุคลากร การจัดชั้นเรี ยน และงบประมาณเป็ นต้น มีกฎระเบียบของการจัดตั้ง การ
โอนย้าย การยุบที่ชดั เจน มีคณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่มีส่วนกาหนดแนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุน
การดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโดยรวม ได้มีการจัดทาเวทีประชาคมเพื่อสารวจความต้องการของชุมชน
ทุกครั้งก่อนการย้าย ยุบ รวมศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และส่งเสริ มให้บริ การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริ ม
พัฒนาการเรี ยนรู ้ให้แก่เด็กครบทั้ง 4 ด้าน (ร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา) ด้านบริ หารงบประมาณ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในจังหวัดขอนแก่นมีการกาหนดแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณในการส่งเสริ มและพัฒนา
ศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็กด้านสื่ อ หนังสื อ วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ มี กาการดาเนิ นงานตามกระบวนการที่ เป็ น
มาตรฐาน เช่นได้แจ้งขอความเห็นชอบจากหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสารวจความต้องการในการใช้สื่อ หนังสื อ
วัสดุ อุปกรณ์ การเรี ยน และอื่ นๆ มี สมุดคุ มงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่างๆ เพื่อการรายงานและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/งบประมาณของศูนย์พฒั นา
เด็ ก เล็ ก เป็ นอย่ า งดี แ ละองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ค วามพยายามที่ จ ะการด าเนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัด
สถานศึ ก ษาสั ง กัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ. 2551 ให้ ไ ด้ต ามที่ ก ฎหมายวางไว้ และด้า นการงาน
บริ หารงานบุคลากร องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่นมีการส่ งเสริ มการปฐมนิ เทศหัวหน้าศู นย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผูด้ ูแลเด็ก และผูด้ ูแลเด็กที่ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ และส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาเข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงานที่มีประโยชน์ต่อสายงาน และสนับสนุนผูท้ ี่ทางานตาแหน่งผูด้ ูแลเด็กให้
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งคนเดิมเป็ นอันดับแรก มีการนิ เทศบุคลากรในการดาเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความ
ต่อเนื่ องทุกปี มีจานวนครู ผดู ้ ูแลเด็กเหมาะสมกับจานวนเด็กนักเรี ยนเป็ นไปตามสัดส่ วน 10 :1 และหากมีเศษ 5
ขึ้นไปให้มีตาแหน่ งครู ผูด้ ูแลเด็กเพิ่มได้อีก 1 คน และส่ วนใหญ่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กทุกศูนย์ จะมีตาแหน่ งครู
ผูด้ ูแลเด็ก ซึ่งเป็ นข้าราชการอยูด่ ว้ ยภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก มีส่วนน้อยที่ยงั ไม่มีครู ผดู ้ ูแลเด็ก ซึ่งเป็ นข้าราชการ
ที่บรรจุและมีแต่ผดู ้ ูแลเด็กและลูกจ้างชัว่ คราวเท่านั้น
2. ด้ านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสู ตร จัดอันดับในภาพรวมอยูล่ าดับที่ 2 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.98 มี
ค่า S.D เท่ากับ 0.80 การแปลผลเท่ากับ มาก พบว่า ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่ มคิด
วางแผน ตัดสิ นใจ ลงมือกระทา และนาเสนอความคิด โดยผูส้ อนเป็ นผูส้ นับสนุ น อานวยความสะดวกและ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน มีกิจกรรมการพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับธรรมชาติการเรี ยนรู ้ของเด็ก หลังจาก
การจัดแผนการเรี ยนรู ้ ให้กับเด็กมี การประเมิ นพัฒนาการของเด็กครอบคลุม มี การจัดประสบการณ์ ให้เด็กมี
ปฏิ สัมพันธ์กบั เด็กอื่นและผูใ้ หญ่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้บรรยากาศที่ อบอุ่นมีความสุ ข และ
เรี ยนรู ้การทากิจกรรมแบบร่ วมมือในลักษณะต่างๆกัน และมีการปรับปรุ งหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยสอดคล้องกับบริ บทของท้องถิ่น
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3. ด้ านการมีส่วนร่ วม จัดอันดับในภาพรวมอยูล่ าดับที่ 3 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.89 มีค่า S.D เท่ากับ
0.80 การแปลผลเท่ ากับ มาก พบว่า ศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็กส่ งตัวแทนของศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็กส่ วนมากมี ก ารส่ ง
ตัวแทนของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเข้าร่ วมประชุมของเทศบาลหรื อ อบต. มีการประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ช่วยเหลือและสนับสนุ นการดาเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ให้มีการจัดบอร์ ดข่าวสารแจ้งผูป้ กครองทราบ
กิจกรรมประจาวันของเด็กและมีการแจ้งประสานงานระหว่างผูป้ กครอง คณะกรรมการการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเปิ ดโอกาสให้ผูป้ กครองมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาเด็กเล็ก มี การ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติการ
เรี ยนรู ้ของเด็ก และ มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง
4. ด้ านอาคารสถานที่ ความปลอดภัยสภาพแวดล้อม จัดอันดับในภาพรวมอยู่ลาดับที่ 4 คิดเป็ น
ค่าเฉลี่ย 3.82 มีค่า S.D เท่ากับ 0.96 การแปลผลเท่ากับ มาก พบว่า ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการจัดของเล่นให้อยูใ่ น
บริ เวณที่ๆ เด็กสามารถหยิบมาเล่นได้ มีการจัดห้องกิจกรรมอย่างเป็ นสัดส่วน เช่น ห้องเรี ยน ห้องนอน ห้องครัว
ห้องปฐมพยาบาล มีอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตั้งอยูใ่ นพื้นที่เหมาะสม ภูมิทศั น์สวยงาม สะอาดเรี ยบร้อยและมี
แสงสว่างเพียงพอ มีแผนซักซ้อมอัคคีภยั อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง มีเครื่ องเล่นและของเล่นในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ปลอดภัยจากสารปรอทสารตะกัว่ เจื อปนที่ สามารถก่ อให้เกิ ดอันตรายต่อเด็กได้ ในบางองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น มีอาคารสถานที่ มีการชารุ ด เสี่ ยงต่อการเกิดอันตรายต่อเด็ก และบุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในบาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ด้ านบุคลากร จัดอันดับในภาพรวมอยูล่ าดับที่ 5 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.75 มีค่า S.D เท่ากับ 0.96 การ
แปลผลเท่ากับ มาก มีรายละเอียดการจัดลาดับภายในด้านบุคลากรดังนี้ บุคลากรภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น รู ้จกั บทบาทหน้าที่ของตนเองเป็ นอย่างดี องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นมีการส่ งเสริ มการปฐมนิ เทศหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ผูด้ ูแลเด็ก และผูด้ ูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่รวมทั้งอบรมศึกษาดูงานที่มีประโยชน์ต่อสายงานที่ปฏิบตั ิ การนิ เทศบุคลากรในการดาเนินงานศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กมีความต่อเนื่ องทุกปี มีผทู ้ าหน้าที่ธุรการ การเงิน และพัสดุของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตามระเบียบโดยตรง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการส่ งเสริ มสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ผดู ้ ูแลเด็ก
ผูด้ ูแลเด็ก และพนักงานจ้างเหมาบริ การในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตามหลักเกณฑ์และฐานะการคลัง ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กส่วนใหญ่มีครู ผดู ้ ูแลเด็ก ทุกศูนย์มีส่วนน้อยที่ไม่มีครู ผดู ้ ูแลเด็ก มีแต่ผดู ้ ูแลเด็กและลูกจ้างชัว่ คราว
6. ด้ านการส่ งเสริมเครือข่ ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดอันดับในภาพรวมอยูล่ าดับที่ 6 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย
3.53 มีค่า S.D เท่ากับ 1.06 การแปลผลเท่ากับมาก พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีการประสาน
ให้ความช่วยเหลือให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัดและหน่ วยงานอื่นในการถ่านทอดความรู ้ เช่น การจัดทา
แผนการเรี ยนรู ้ปฐมวัย การจัดทาหลักสู ตรสถานศึ กษา การส่ งเสริ มการสอนต่างๆ เห็ นความสาคัญในการ
ร่ วมมือส่ งเสริ มเครื อข่ายเพื่อการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานด้านเครื อข่าย
โดยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นได้รับทราบและเข้าร่ วมเครื อข่าย มีการเปิ ดโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้านมา
ช่ วยถ่ายทอดความรู ้ ให้แก่ เด็กภายในศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็กน้อย และสุ ดท้ายคื อภายในอาเภอและระดับจังหวัด
ขอนแก่นเคยมีการทาข้อตกลงในภารกิจส่งเสริ มการศึกษาพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กร่ วมกันแต่ขาดการต่อยอดและ
ทาเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่อง
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อภิปรายผล
จากตารางสรุ ปพบว่าแนวทางการพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัด
ขอนแก่น จากลาดับที่ ควรพัฒนามากที่ สุดไปหาน้อยที่ สุด ได้แก่ 1. ด้านการส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็ก
2. ด้านบุคลากร 3.ด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัยสภาพแวดล้อม 4. ด้านการมีส่วนร่ วม 5. ด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสู ตร และ 6. ด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ช่อ
สันธนพิพฒั น์. (2553) พบว่ารู ปแบบการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กต้นแบบน่าอยูป่ ระกอบด้วย 1.ด้านการ
วางแผน 2. ด้านการดาเนิ นการตามแผน 3. ด้านการตรวจสอบประเมินผล 4. ด้านการนาผลการประเมินมา
ปรั บปรุ งให้เหมาะสมโดยให้บุคลากรในโรงเรี ยนมี ส่วนร่ วม 5. ผลของการสาเร็ จคื อได้รับรางวัลตอบแทน
สอดคล้องกับแนวคิดโมเดลวงจรแห่งการพัฒนา คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ หรื อพนักงาน
ส่ วนท้องถิ่น. (2558) คือ 1. การวางแผน หมายถึง การให้ความสาคัญในการร่ วมมือในส่ วนที่เกี่ยวข้อง เช่น
เครื อข่าย ชุมชน รัฐบาล ผูป้ กครอง ฯลฯ ให้เสนอความคิดเห็ นการกระทาร่ วมกัน 2. การติดตาม หมายถึง
ติดตามความคืบหน้า สอบถามความก้าวหน้าบ่อยๆ 3. การพัฒนา หมายถึง การให้คาแนะนาเพื่อการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงให้ดีข้ นึ กว่าเดิม 4. ประเมินค่า หมายถึง ให้คุณค่างาน ให้ความสาคัญลาดับความจาเป็ นเร่ งด่วน 5.
ให้ ร างวัล หมายถึ ง ค าพู ด ค าชม การให้ ข วัญ ก าลัง ใจ ไม่ ว่า จะเป็ นสิ่ ง ของ ให้ โ ล่ ร างวัล เชิ ด ชู เ กี ย รติ
การเลื่อน ขั้นเงินเดือน ฯลฯ

ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
การศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ใน
ครั้ งนี้ มี ความเห็ นจากแนวทางการพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ของทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก แต่ควรมี การ
ส่ งเสริ มเครื อข่ายให้มีขอ้ ตกลงร่ วมกันในการพัฒนาเด็กเล็กด้านต่างๆในระดับตาบลระดับ อาเภอ และระดับ
จังหวัด เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกันโดยเน้นการพัฒนาด้านการส่ งเสริ มเครื อข่ายเป็ นอันดับ
แรก และโมเดลแห่งการพัฒนามาปรับใช้ในการบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมี การศึ กษาแนวทางการพัฒ นาศู น ย์พฒ
ั นาเด็ กเล็ ก สั ง กัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จัง หวัด
ขอนแก่นในรู ปแบบที่ชดั เจน และสามารถปฏิบตั ิการเป็ นลาดับขั้นตอนโดยผูว้ จิ ยั ได้แสดงภาพกว้างๆได้ ตามภาพ
ที่ 2 คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ หรื อพนักงานส่วนท้องถิ่น. (2558)
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ภาพที่ 2 โมเดลวงจรแห่งการพัฒนา
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อ คือ (1) เพื่ออธิ บายความหมายและแนวคิดของการดาเนิ นธุ รกิ จเรื อ
สาราญ และความสาคัญของการผลิตบัณฑิตไทยในโลกยุค AEC และ (2) เพื่อนาเสนอแนวทางการผลิตบัณฑิต
ระดับปริ ญญาตรี ให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์เพื่อเข้าสู่ ธุรกิ จเรื อสาราญในโลกยุค AEC ผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เอกสารพบว่า 1. ธุ รกิ จเรื อสาราญเป็ นการประกอบกิ จการในสายงานบริ การบนเรื อท่ องเที่ ยวหรื อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวทางเรื อ เปรี ยบเสมื อนกับโรงแรมลอยน้ า และการรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน (ASEAN Economic Community: AEC) ทาให้ธุรกิ จเรื อสาราญได้รับความนิ ยมในประเทศไทย แต่การ
ผลิตบัณฑิตเพื่อป้ อนเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าวยังเป็ นปั ญหา เนื่องจากหลักสูตรที่เปิ ดสอนด้านนี้โดยตรงมีจานวนไม่มาก
และยัง ไม่ มี ก ารก าหนดคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ข องบัณ ฑิ ต ส าหรั บ การประกอบอาชี พ ในธุ ร กิ จ ด้า นนี้
นอกเหนื อ ไปจากผลการเรี ย นรู ้ 5 ด้า นตามกรอบ TQF 2. แนวทางการผลิ ต บัณ ฑิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี ให้ มี
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์เพื่อเข้าสู่ ธุรกิ จเรื อสาราญในโลกยุค AECมี 4 ข้อ ได้แก่ (1) การเปิ ดหลักสู ตรใหม่ (2)
การกาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่ ธุรกิ จเรื อสาราญต้องการ (3) การปลูกฝั ง บ่ มเพาะ และฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ โดยหลักสู ต รและ (4) การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
คาสาคัญ: ธุรกิจเรื อสาราญ การผลิตบัณฑิต 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. บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบนเรื อ (Cruise industry) กาลังเติบโตอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั เนื่ องด้วยคน
ต้องการการท่องเที่ ยวเพื่อพักผ่อนมากขึ้น และธุ รกิ จเรื อสาราญ (Cruise lines business) ก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ ง
สาหรับการท่องเที่ยวทางเรื อที่คนไทยกาลังนิยม แต่ถา้ มองในเชิงของสถิติในบริ บทโลกพบว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980
เป็ นต้นมา อัตราการเจริ ญเติบโตของนักท่องเที่ยวทางเรื อต่อปี โดยเฉลี่ยอยูป่ ระมาณ 7.2% ของจานวนนักท่องเที่ยว
ทั้งหมดทัว่ โลก ในปี ค.ศ. 2011 มี เรื อสาราญรองรั บจานวน 12 ลาที่ มาจากสมาคมธุ รกิ จเรื อสาราญนานาชาติ
(Cruise Lines International Association: CLIA) โดยเรื อดังกล่าวสามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ต้ งั แต่ 162 คนไป
จนถึง 3,652 คน และในปี ค.ศ. 2012 มีจานวนนักท่องเที่ยวทางเรื อมากกว่า 20 ล้านคน โดยประมาณ 11.2 ล้านคน
มาจากประเทศในทวีปอเมริ กาเหนื อ (North American)และแถบทะเลแคริ บเบี ยน (Baker and Stockton, 2013)
และในแถบทวีปเอเชียก็ถือได้วา่ ธุรกิจเรื อสาราญกาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ ว มีเรื อสาราญที่ให้บริ การจานวนมาก
เช่ น เรื อ Sapphire Princess ให้บริ การในแถบตะวันออกไกล (Far East) และจะเดิ นเรื ออยู่ในเฉพาะทวีปเอเชี ย
เท่านั้น เป็ นต้น การท่องเที่ยวทางเรื อในแถบเอเชียกาลังได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก Brad Anderson
ซึ่งเป็ น CEO ของ America’s Vacation Center ตั้งอยูท่ ี่ Escondido, CA กล่าวว่า “Asia is hot, and getting hotter.”
(Young, 2006)
ปั จจุ บัน คงปฏิ เสธไม่ได้ว่าประเทศไทยก าลัง อยู่ในโลกของประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN
Economic Community: AEC) ที่การดาเนินธุรกิจต่างๆ เป็ นไปอย่างเสรี และเป็ นโอกาสทองของประเทศไทยที่จะ
ผลิ ตกาลังคนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในการดาเนิ นธุ รกิ จเรื อสาราญ กาลังคนหรื อทุนมนุ ษย์ดา้ นนี้ ยงั มี
จานวนจากัด ขณะที่ความต้องการของตลาดยังมีอยูจ่ านวนมาก จึงถือได้วา่ การผลิตบัณฑิตพร้อมใช้ (Work-ready
graduate) ในธุรกิจเรื อสาราญ เป็ นความต้องการจาเป็ น (Needs) ที่ไม่ใช่แค่สังคมไทยต้องการ แต่หมายรวมถึงทั้ง
10 ประเทศที่ อยู่ในประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ได้แก่ ไทย สิ งคโปร์ มาเลเซี ย อิ นโดนี เซี ย ฟิ ลิ ปปิ นส์ บรู ไน
เวียดนาม พม่า กัมพูชา และลาว (ASEAN, 2005)
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2. วัตถุประสงค์
(1)เพื่ออธิ บายความหมายและแนวคิดของการดาเนิ นธุ รกิ จเรื อสาราญ และความสาคัญของการผลิต
บัณฑิตไทยในโลกยุค AEC
(2) เพื่อนาเสนอแนวทางการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อเข้าสู่ธุรกิจ
เรื อสาราญในโลกยุค AEC

3. ธุรกิจเรือสาราญ คืออะไร
ธุรกิจเรื อสาราญหรื อที่ภาษาอังกฤษใช้คาว่า Cruise Lines Businessหมายถึง การประกอบกิจการในสาย
งานบริ การบนเรื อท่องเที่ยวหรื ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางเรื อ มีรายได้จากการคิดค่าบริ การต่างๆ ในความคิด
ของผูเ้ ขียนมองว่า เรื อสาราญ เหมื อนกับโรงแรมลอยน้ า (Floating hotel) ที่ ให้บริ การเหมื อนโรงแรมทัว่ ไปที่
ประกอบด้วยแผนกต่างๆ เช่น แผนกห้องพัก แผนกอาหาร แผนกแม่บา้ น แผนกท่องเที่ยว เป็ นต้น และคุณภาพ
ของเรื อสาราญก็มีหลายระดับไม่ต่ างจากโรงแรม เช่ น เรื อสาราญระดับ 3-5 ดาว เป็ นต้น และอาจมี ชื่อเรี ย ก
ตาแหน่งงานแตกต่างกันออกไป เช่น ในโรงแรมขนาดใหญ่ ระดับ 5 ดาว บางโรงแรมที่มีการบริ การในห้องพัก
เปรี ยบเสมือนแม่บา้ นส่วนตัว จะเรี ยกว่าตาแหน่ง Butler แต่สาหรับเรื อสาราญแล้วจะมีควบ 2 ตาแหน่งเข้าด้วยกัน
โดยจะเรี ยกตาแหน่งนี้วา่ Stateroom Attendant เป็ นต้น
ธุรกิจเรื อสาราญอยูใ่ นประเภทธุรกิจการให้บริ การที่มีความสาคัญและได้รับความนิยมอย่างมากในยุคนี้
เนื่ องจากเหตุผลหลายประการ ได้แก่ (1) การเจริ ญเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยว (2) การรวมตัวของประเทศใน
อาเซี ยนเป็ นประชาคมอาเซี ยน (ASEAN Community) และ (3) มีโอกาสในการเก็บเงิ นค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับ
อาชี พในสายงานบริ การด้านอื่ นๆ สาหรั บค่าตอบแทนของการทางานในธุ รกิ จเรื อสาราญนี้ ถือว่าสู งมากเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการประกอบอาชีพในโรงแรมทัว่ ๆ ไป โดยตาแหน่งงานในธุรกิจเรื อสาราญอาจเริ่ มต้นที่ 90,000 –
120,000 บาท ซึ่ งเป็ นอัตราเงินเดือนที่ค่อนข้างสู ง ขณะที่โรงแรมทัว่ ไปตาแหน่ง Housekeeper อัตราเงิ นเดือนจะ
เริ่ มต้นที่ 15,000 บาท ไปจนถึ งระดับ Supervisor จะได้ประมาณ 30,000 บาท หรื อถ้าทาธุ รกิ จการบิ น เริ่ มจาก
พนักงาน Ground และไต่ ร ะดับ ขึ้ น ไปเป็ นต าแหน่ ง อื่ น ๆ จะเริ่ ม ต้น ที่ 30,000 - 50,000 บาท เป็ นต้น สาเหตุที่
พนักงานบนเรื อสาราญได้ค่าตอบแทนสูง อาจเป็ นเพราะผูท้ ี่ประกอบอาชีพบนเรื อสาราญจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้
เงิน ไม่วา่ จะเป็ นค่าอาหารและค่าที่พกั จะว่าไปแล้วข้อดีของอาชีพนี้ก็คือ สามารถเก็บเงินได้ร้อยละ 100 อาชีพบน
เรื อสาราญจึงเป็ นอาชีพใหม่ที่น่าสนใจในยุคปั จจุบนั
Baker and Stockton (2013) ได้ทาวิจยั และค้นพบว่า ในแต่ละปี มีคนเป็ นล้านๆ ที่เดินทางพักผ่อนโดยใช้
เรื อสาราญ (Cruise ships) และเรื อสาราญบางลาก็สามารถรองรับผูโ้ ดยสารและลูกเรื อได้เป็ นพันๆ คน โดยเรื อ
เหล่านี้เปรี ยบเสมือนเมืองลอยน้ า (Floating cities) ที่เต็มไปด้วยข้อเสนอมากมายไม่วา่ จะเป็ นอาหารและสิ่ งบันเทิง
ต่างๆ ในทางตรงกันข้าม ก็มีความเป็ นไปได้ว่าผูโ้ ดยสารอาจจะเจ็บป่ วยจากอาหารหรื อเชื้ อโรคต่างๆ ได้ ผูท้ ี่
ทางานบนเรื อสาราญ (Cruise ship operator) จะต้องมีหน้าที่ ปกป้ องผูโ้ ดยสารบนเรื อให้ดีที่สุด จากผลการเก็บ
ข้อมูลกับผูโ้ ดยสารที่เดินทางในแถบทะเลแคริ บเบียนตะวันออก (Eastern Caribbean cruise) ซึ่ งส่ วนใหญ่มาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา (62.40%) และประเทศแคนาดา (11.2%) พบว่า คนส่วนใหญ่ที่ใช้บริ การเรื อสาราญเป็ นคน
หนุ่มสาว การศึกษาดี และมีรายได้สูงเกิน 5 หมื่นดอลล่าร์สหรัฐต่อเดือน และมีความกังวลในเรื่ องความปลอดภัย
เกี่ ยวกับอาหารบนเรื อ (Food safety) โดยเฉพาะที่ จะส่ งผลให้เกิ ดโรคต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับท้อง (Stomach problems)
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เช่ น ท้อ งเสี ย เป็ นต้น ดัง นั้น ก่ อ นที่ จ ะเดิ นทางโดยเรื อส าราญ จะต้อ งมี ก ารสื่ อสารระหว่า งผูใ้ ห้บริ ก ารและ
ผูโ้ ดยสารเป็ นอย่างดี เ กี่ ย วกับการดู แลสุ ข ภาพและการรั บประทานอาหารบนเรื อและการให้บริ การทางด้าน
การแพทย์บนเรื อก็จะต้องคัดผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทางาน (Dahl, 2009) โดยผูป้ ระกอบการธุรกิจเรื อสาราญ
ควรที่จะทางานเชิงรุ ก (Proactive approach) ในการให้ขอ้ มูลต่างๆ เหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงการสร้างความไว้วางใจ
(Trust) ระหว่างผูโ้ ดยสารกับผูป้ ระกอบการธุรกิจเรื อสาราญ
หัวใจสาคัญของการดาเนิ นธุรกิจเรื อสาราญ คือ “การสร้างความประทับใจแรกพบ (First impression)”
หรื อหลักการของ “ความจริ ง เพียงชั่วครู่ (Moment of Truth)” หากเจ้าของธุ รกิ จบริ การใดๆ ไม่ใช่ แค่ธุรกิ จเรื อ
สาราญสามารถสร้างความประทับใจแรกพบได้ก็จะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เมื่อเริ่ มต้นดี ก้าวต่อไปจึงเป็ น
เรื่ องง่าย Petrick et al. (2006) ได้ช้ ีให้เห็นว่า Moment of Truth เป็ นสิ่ งที่มีพลังอย่างมาก เพราะอาจทาให้คนเปลี่ยน
ประสบการณ์การรับบริ การจากบวกเป็ นลบหรื อจากลบเป็ นบวกได้ทนั ที จากผลการวิจยั ของ Petrick et al. ทาให้
เข้าใจความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารบนเรื อสาราญเป็ นอย่างดี รวมไปถึงคุณค่าที่ได้รับ (Perceived value) การพูด
แบบปากต่อปาก (Word of mouth) และเจตนาที่จะมาใช้บริ การอีกครั้ง (Repurchase) สรุ ปก็คือ เทคนิ คการบันทึก
เหตุการณ์สาคัญ (Critical incident technique) เป็ นเครื่ องมือที่ สามารถนามาช่วยในการบริ หารจัดการธุ รกิ จเรื อ
ส าราญได้อย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพเพราะช่ ว ยให้ผูป้ ระกอบการหรื อผูใ้ ห้บริ ก ารธุ รกิ จเรื อ สาราญวิ เคราะห์ ได้ว่า
เหตุการณ์หรื อการกระทาอะไรที่เป็ นบวกหรื อลบ และจะส่ งผลต่อผูโ้ ดยสารอย่างไร เพื่อนาไปสู่ การวางแผนการ
ให้บริ การบนเรื ออย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลต่อไป
การดาเนิ นธุรกิจเรื อสาราญโดยใช้หลัก Moment of Truth จะนาไปสู่ การสร้างเจตคติที่ฝังแน่นในจิตใจ
เกี่ยวกับการให้บริ การ (Service mindset) เพราะผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การเรื อสาราญจะเกิดความรู ้สึกทางบวกและมี
แนวโน้มที่ จะมาบริ การอี กในครั้ งต่อๆ ไป หลักการของ Moment of Truth มี 3 ข้อที่ สาคัญ คื อ (1) ลูกค้าหรื อ
ผูโ้ ดยสารเรื อสาราญมีปฏิกิริยาและตัดสิ นคุณภาพทันทีจากการบริ การในขณะนั้น (2) การวิเคราะห์ Moment of
Truth ทาให้ทราบถึงระดับของคุณภาพในการให้บริ การในขณะนั้น และ (3) การปรับปรุ งคุณภาพทาได้อย่าง
รวดเร็ วเพราะทราบปฏิกิริยาของผูโ้ ดยสารแบบทันทีทนั ใดในขณะนั้น
ในส่วนของการขับเคลื่อนธุรกิจเรื อสาราญในประเทศไทย จาเป็ นต้องอาศัยปั จจัยหลายประการ เช่น การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางเรื อให้สามารถรองรับการขยายตัวของเรื อสาราญ โดยท่าเรื อในประเทศไทยจะต้อง
สามารถรองรั บเรื อสาราญได้ทั่วโลก โดยเฉพาะในจังหวัดที่ มีพ้ืนที่ ติดทะเลและเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวต่างๆ ที่
ชาวต่างชาติสนใจเดินทางมาเยี่ยมชมจากผลการวิจยั ของ ไพฑูรย์ มนต์พานทองและเทิดชาย ช่วยบารุ ง (2558) ที่
ได้ทาวิจยั เรื่ อง ผลการปฏิบตั ิงานการจัดการท่าเรื อแวะพักของจังหวัดภูเก็ต สาหรับการท่องเที่ยวเรื อสาราญ : การ
ประเมินผลโดยการใช้การวิเคราะห์ความสาคัญและการผลการปฏิบตั ิงาน พบว่า ปั จจัยที่มีความสาคัญระดับมากที่
จะต้องคานึ งถึ งในการจัดการท่าเรื อเพื่อรองรั บการท่ องเที่ ยวเรื อสาราญ ได้แก่ แหล่งท่ องเที่ ยว กิ จกรรมการ
ท่องเที่ยว ผูใ้ ห้บริ การ ความคุม้ ค่าเงิน ความปลอดภัยบนฝั่ง สุ ขอนามัย ความสะอาด สภาพอากาศและทะเล พิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แผนรับมือภาวะฉุกเฉิ น การเชื่อมต่อระหว่างท่าเรื อ สิ่ งอานวยความสะดวกของ
ท่าเรื อ โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรื อ เสถียรภาพทางการเมืองจากงานวิจยั ดังกล่าว แสดงให้เห็ นว่า การจัดการ
ท่าเรื อและการจัดการโลจิสติกส์จึงเป็ นอีกเรื่ องหนึ่งที่สาคัญที่ประเทศไทยจะต้องให้ความสาคัญเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมสาหรับการพัฒนาธุรกิจเรื อสาราญให้กา้ วหน้าต่อไป เป็ นต้น
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นอกจากนี้ การเปิ ดตลาดธุรกิจเรื อสาราญไปสู่อาเซียนและภูมิภาคต่างๆ ทัว่ โลก โดยรัฐบาลไทยจะต้องมี
นโยบายที่ชดั เจนเกี่ยวกับการขยายเส้นทางเดินเรื อไม่ใช่แค่ในกลุ่มประเทศอาเซี ยน แต่เส้นทางเดินเรื อควรจะมี
หลายเส้นทางไปยังภูมิภาคต่างๆ ทัว่ โลก เช่น ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย เป็ นต้น หรื อแม้แต่การดาเนิ นธุรกิจเรื อ
สาราญ โดยการเปิ ดบริ ษทั ที่ดาเนิ นธุรกิจด้านนี้ โดยตรง เช่น บริ ษทั เรื อสาราญล่าสุ ดสัญชาติไทยคือ Millennium
Viller เป็ นต้น สาหรับตัวอย่างเรื อสาราญที่มาเทียบท่าในประเทศไทยและสร้างรายได้เข้าประเทศเป็ นจานวนมาก
เช่น เรื อสาราญท่องเที่ยว Pacific Eden นานักท่องเที่ยวต่างชาติจานวน 1,400 คน ท่องเที่ยว ก่อนจะเดินทางต่อไป
ยังท่าเรื อแหลมฉบัง เพื่อแวะเที่ ยวจังหวัดชลบุรีหรื อเรื อสาราญSuperstar Virgo ของ Star Cruises ให้บริ การใน
เส้นทางสิ งคโปร์ -ลังกาวี-ภูเก็ต-มะละกา-กัวลาลัมเปอร์-สิ งคโปร์เป็ นต้น

ภาพที่ 1 เรื อสาราญท่องเที่ยว Pacific Eden
(ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/685713, สื บค้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559)

ภาพที่ 2 เรื อสาราญ Superstar Virgo ของ Star Cruises
(ที่มา:https://en.wikipedia.org/wiki/SuperStar_Virgo, สื บค้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559)
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4. คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรีในโลกยุค AEC
โลกยุค AEC ในบทความนี้หมายถึง สถานการณ์ที่ประเทศสมาชิกใน ASEAN จานวน 10 ประเทศมี
ความร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง เป็ นไปตามคาขวัญของ ASEAN ที่วา่ “One Vision, One Identity, One
Community” หรื อ “หนึ่งวิสยั ทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2558 ที่ผา่ นมา ประเทศ
สมาชิกทั้ง 10 ประเทศรวมตัวกันเป็ นประชาคม เรี ยกว่า “ประชาคมอาเซียน” ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ดาเนินธุรกิจของประเทศไทย การรวมกันเป็ นประชาคมเดียว (Single community) ทาให้อาเซียนกลายเป็ นตลาด
และฐานการผลิตเดียว (Single market and production base) มีการเคลื่อนย้ายสิ นค้า บริ การ การลงทุน เงินทุน และ
แรงงานฝี มืออย่างเสรี ดังนั้น การผลิตและพัฒนาบัณฑิตไทยสู่ตลาดแรงงานต้องคานึงถึงตลาดใน ประชาคม
อาเซียนด้วย (ชินวรณ์ บุณยเกียรติ, 2553) ตลอดจนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต
ในระดับปริ ญญาตรี เพื่อรองรับสถานการณ์ดงั กล่าว
การผลิ ต บัณฑิ ต ในระดับปริ ญญาตรี ใ นประเทศไทยในปั จจุ บันเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF: HEd) ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึ กษา เรื่ อง แนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552โดยมีการกาหนดให้หลักสูตรพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะหรื อ
ผลการเรี ยนรู ้ (Learning outcome) ที่สาคัญ5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม (2) ด้านความรู ้ (3) ด้านทักษะ
ทางปั ญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี โดยถือว่าคุณลักษณะ 5 ด้านดังกล่าวเป็ นคุณลักษณะร่ วม (Common
characteristics) โดยทัว่ ไปที่บณ
ั ฑิตในทุกสาขาวิชาในประเทศไทยจาเป็ นจะต้องมี อย่างไรก็ตาม หลักสู ตรหรื อ
สาขาวิชาก็สามารถกาหนดคุณลักษณะหรื อผลการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมได้ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาของตนเอง และ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
อย่างไรก็ดี การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทย นอกจากจะตอบสนองต่อลักษณะของบัณฑิตตาม TQF แล้ว
จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรื อ AEC อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทาให้
หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เช่น สกอ. กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เป็ นต้น มีนโยบายที่ชดั เจนที่จะผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความท้าทายที่มีต่อการอุดมศึกษา
อันเป็ นผลมาจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซี ยนและสถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็ นที่จะต้องสร้าง
ความมัน่ ใจให้แก่สังคมว่า สามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ของการพัฒนา
ประเทศไทยที่มุ่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อ
สกอ., 2553)
ในปั จจุบนั มีงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่อาเซียนคาดหวังที่อาจจะ
หยิบยกมาเป็ นตัวอย่างได้ คือ สุบิน ยุระรัช และคณะ (2554) ที่คน้ พบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตที่อาเซียนคาดหวัง
มี จ านวน 26 คุ ณ ลัก ษณะ ซึ่ งเป็ นการแบ่ ง คุ ณ ลัก ษณะตามทฤษฎี จุ ด มุ่ ง หมายทางการศึ ก ษา (Taxonomy of
Educational Objectives) ของ Bloom & others (1971)ได้แก่ (1) ด้านพุทธิ พิสัย (Cognitive domain) มีจานวน 12
คุณลักษณะ ได้แก่ ทักษะทางปั ญญา ความรู ้ในสาขาวิชา การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
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การคิดเชิงวิพากษ์ ความสามารถในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา ความสามารถเชิงตัวเลข ความสามารถในการบริ หาร
จัดการตนเอง การบริ หารเวลา ทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (2) ด้านจิตพิสัย
(Affective domain) มีจานวน 8 คุณลักษณะ ได้แก่ คุณธรรม/จริ ยธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริ ต
ทัศนคติที่ดีต่องาน/เพื่อนร่ วมงาน การมองเห็นคุณค่าในตนเอง ความเป็ นผูน้ า บุคลิกภาพที่ดี ความตระหนักใน
ตนเอง การตัดสิ นใจอย่างมีคุณธรรม ความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร แรงจูงใจในการทางาน มุมมองสากล/
ความเป็ นพลโลก ความมัน่ ใจ และ (3) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain) มี จานวน 6 คุ ณลักษณะ ได้แก่
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการทางานเป็ นทีม ทักษะทางสังคม/ทักษะระหว่างบุคคล ทักษะการ
ปฏิ บตั ิ/ทักษะทางวิชาชี พ ทักษะการสื่ อสาร ทักษะในการปรับตัว และทักษะในการสื บค้นข้อมูล และนอกจาก
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์แล้ว ผลการวิจยั ของ สุ บิน ยุระรัช และคณะ ได้ ช้ ี ให้เห็ นว่า อาชี พที่ ประชาคมอาเซี ยน
คาดหวังมีจานวน 15 สาขาอาชีพ ได้แก่ (1) แพทย์ (2) ทันตแพทย์ (3) พยาบาล (4) นักสารวจ (5) ผูเ้ ชี่ยวชาญการ
ประมง (6) นักเทคโนโลยีการอาหาร (7) วิศวกร (8) สถาปนิ ก (9) ผูป้ ระกอบอาชี พด้านบริ การท่องเที่ ยว (10)
มัคคุเทศก์ (11) พนักงานโรงแรมภัคตาคารหรื อร้ านอาหาร (12) นักบัญชี (13) นักธุ รกิ จนักลงทุนหรื อเจ้าของ
กิจการ (14) นักกฎหมาย หรื อทนายความ และ (15) นักสิ ทธิมนุษยชน
ในบริ บทของธุรกิจเรื อสาราญ จะเห็นได้วา่ จากผลการวิจยั ของสุบิน ยุระรัช และคณะ ที่นาเสนอมาเป็ น
ตัวอย่างข้างต้น เป็ นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนและยืนยันได้ว่า ผูป้ ระกอบอาชี พด้านบริ การท่ องเที่ ย วหรื อ พนัก งาน
โรงแรมภัตตาคารหรื อร้ านอาหาร เป็ นกลุ่มอาชี พที่ อาเซี ยนคาดหวัง ดังนั้น การผลิ ตกาลังคนด้านนี้ จึงเป็ นที่
ต้อ งการอย่า งมาก และเป็ นเหตุใ ห้ส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ควรจะตระหนัก และด าเนิ นการให้ส อดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั เช่น การพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขาวิชาด้านการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม หรื อแม้แต่การเปิ ดหลักสูตรในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเรื อสาราญ เป็ นต้น

5. แนวทางการผลิตบัณฑิตให้ มีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ เพือ่ เข้ าสู่ ธุรกิจเรื อสาราญในโลกยุค AEC
สถาบันอุดมศึกษาคือ แหล่งของความรู ้และวิชาการต่างๆ และถือว่าเป็ นต้นน้ าของการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาตรี ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้มีความพร้อมก่อนประกอบอาชีพในธุรกิจเรื อสาราญสาหรับแนว
ทางการผลิ ตบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี ให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์เพื่อเข้าสู่ ธุรกิ จเรื อสาราญในโลกยุค AEC
ผูเ้ ขียนขอสรุ ปดังนี้
(1) การเปิ ดหลักสู ตรใหม่ หรื อการปรับปรุ งหลักสูตรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมธุรกิจเรื อสาราญ การผลิต
บัณฑิ ตเพื่อรองรับการทางานในธุ รกิ จเรื อสาราญนี้ สถาบันอุดมศึ กษาทุกแห่ งไม่ว่าจะเป็ นของรัฐหรื อเอกชน
จะต้องเปิ ดสาขาทางด้านนี้โดยตรง เพื่อผลิตกาลังคนออกไปทางานให้เพียงพอต่อความต้องการ (ปั จจุบนั สาขาวิชา
นี้ ยงั มีไม่มากในประเทศไทย) โดยเฉพาะจุดเด่นของหลักสู ตรทางด้านนี้ คือ การเรี ยนและฝึ กงานไปพร้อมกัน
กล่าวคือ เรี ยนไปด้วย ท่องเที่ยวไปด้วย
(2) หลักสูตรที่เปิ ดสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจเรื อสาราญจะต้องกาหนดคุณลักษณะ
ของบัณฑิ ตที่ ธุรกิ จเรื อสาราญต้องการ นอกเหนื อไปจากคุณลักษณะหรื อผลการเรี ยนรู ้ 5 ด้านของ สกอ. เช่น
ทักษะภาษาอังกฤษ (English literacy) เพราะบัณฑิตที่ไปทางานในธุรกิจด้านนี้จะต้องมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับ
ชาวต่างชาติ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ฟั ง พูด อ่าน เขียน) ให้อยู่ในระดับที่ ใช้งานได้ จึ งเป็ นเรื่ องจาเป็ น
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ตามที่ ก ฎบัต รอาเซี ย น (ASEAN charter) ได้ร ะบุ ไ ว้ว่ า “The working language of ASEAN shall be English.”
(ASEAN, 2007) แสดงให้เห็ นว่า ภาษาอังกฤษ มีความจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการติดต่อสื่ อสาร เพราะเมื่อมีการรวม
ประเทศเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนหรื อ AEC แล้ว การทาธุรกิจกับชาวต่างชาติจาเป็ นต้องใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
(3) การปลูกฝัง บ่มเพาะ และฝึ กประสบการณ์วิชาชีพโดยหลักสู ตรจะต้องจัดการศีกษาและจัดกิจกรรม
หรื อโครงการที่หลากหลายเพื่อฝึ กฝนให้นกั ศึกษาได้พฒั นาตนเองให้มีความพร้อมก่อนทางานจริ งบนเรื อสาราญ
เช่ น การไปสหกิ จศึ กษาบนเรื อในช่ วงเวลาหนึ่ ง เป็ นต้น ดังนั้น นักศึ กษาที่ จะเข้ามาเรี ยนในสายงานบริ การนี้
จะต้อ งมี ค วามอดทน พร้ อ มที่ จ ะเรี ย นรู ้ สิ่ ง ใหม่ เข้า ใจความแตกต่ า งของวัฒ นธรรมในแต่ ล ะชาติ มี ทัก ษะ
ภาษาอังกฤษที่ดี และมีหวั ใจของการบริ การ (Service mind)
(4) การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น โรงเรี ยน
เดินเรื อสากล โรงแรมระดับ 5 ดาวต่างๆ ที่มีหุ้นส่ วนการดาเนิ นธุรกิจเรื อสาราญ เป็ นต้น เพื่อส่ งเสริ มให้คนไทย
ได้รับใบอนุ ญาตเดิ นเรื อ (Seaman book) ซึ่ งเป็ นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชี พบนเรื อสาราญและการ
ฝึ กงานของนักศึกษาที่เรี ยนในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเรื อสาราญ

6. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ธุ รกิ จเรื อสาราญเป็ นการประกอบกิ จการในสายงานบริ การบนเรื อท่องเที่ ยวที่มีความสาคัญและเป็ นที่
นิ ย มในประเทศไทยในปั จ จุ บัน การผลิ ต บัณ ฑิ ต เพื่ อ เข้า สู่ ธุ ร กิ จ เรื อ ส าราญในโลกยุค AECเป็ นหน้าที่ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิ ดหลักสูตรทางด้านนี้จะต้องเตรี ยมการและดาเนินการให้ประสบความสาเร็ จ โดยเฉพาะใน
4 เรื่ องที่สาคัญ ได้แก่ (1) สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมควรเปิ ดหลักสู ตรใหม่ที่สอนทางด้านนี้ โดยตรง เพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจเรื อสาราญ (2) การกาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่ธุรกิจเรื อ
สาราญต้องการโดยคานึงถึงสถานการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวในปั จจุบนั (3) หลักสูตรที่เปิ ดสอนสาขานี้จะต้องจัด
กิจกรรมหรื อโครงการที่หลากหลายเพื่อปลูกฝัง บ่มเพาะ และฝึ กประสบการณ์วิชาชีพให้นกั ศึกษามีความพร้อม
มากที่ สุดก่ อนเริ่ มทางานจริ งเมื่ อสาเร็ จการศึ กษาไปแล้ว และ (4) สถาบันอุดมศึ กษาควรสร้ างเครื อข่ายความ
ร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานราชการ บริ ษทั เดินเรื อ และ
ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ
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การวิจยั เชิงสารวจนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านคุณลักษณะ พฤติกรรมการ
เปิ ดรั บสื่ อ การรั บรู ้ ภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเฉลิ มกาญจนา เพชรบู รณ์ และการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ระดับอาชีวศึกษาที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในอาเภอเมืองและอาเภอใกล้เคียงของ
จังหวัดเพชรบู รณ์ ซึ่ งได้มีการสุ่ มตัวอย่างจานวน 200 คน โดยวิธีการสุ่ มแบบชั้นภูมิตามสัดส่ วนของจานวน
นักเรี ยนในแต่ละสถาบันการศึกษา และในแต่ละสถาบันการศึกษาทาการสุ่ มด้วยวิธีแบบสะดวก โดยนา ข้อมูลได้
นาวิเคราะห์ดว้ ยสถิติทดสอบไคสแควร์ และสถิติสมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ซึ่งกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ผลการวิจัย พบว่า (1) ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความเห็ น ต่ อภาพลัก ษณ์ ข องมหาวิทยาลัย เฉลิ ม กาญจนา
เพชรบูรณ์ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (2) ปั จจัยด้านอายุของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
เปิ ดรั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นโทรทัศ น์ อ ย่ า งมี นัย ส าคัญ ปั จ จัย ด้า นรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของกลุ่ ม ตัว อย่า งมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อบุคคลอย่างมีนัยสาคัญ และปั จจัยด้านระดับชั้นที่
กาลังศึ กษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์ โรงเรี ยน และสื่ อบุคคล (3)
พฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์/ นิ ตยสาร ใบปลิว/แผ่นผับ/ โปสเตอร์ / ป้ าย
โฆษณา อินเตอร์ เน็ตโรงเรี ยน สื่ อบุคคล และวารสารวิทยาลัย มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
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อย่างมี นัยสาคัญ และ (4) การรั บรู ้ ภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเฉลิ มกาญจนา เพชรบู รณ์ ของกลุ่มตัวอย่างมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ อย่างมีนยั สาคัญ
คาสาคัญ: ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อ การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การศึ กษาเป็ นสิ่ งที่ มีความสาคัญต่อทรั พยากรมนุ ษย์เป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากเป็ นกระบวนการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ ห้เป็ นมนุ ษย์ที่ส มบู ร ณ์ โดยการศึ ก ษาแบ่ ง เป็ น 4 ระดับ ได้แ ก่ ระดับ อนุ บ าลศึ ก ษา ระดับ
ประถมศึ กษา ระดับมัธยมศึ กษา และระดับอุดมศึ กษา แต่ละระดับมีการจัดการและพัฒนาระบบการศึ กษาให้
สอดคล้องกับวัยของผูเ้ รี ยนและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางสังคมในแต่ละช่วงเวลา
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่สาคัญในการผลิตกาลังคนระดับกลางและระดับสู ง เป็ นแหล่งรวมรวมวิทยา
การหลากหลายแขนง โดยอุดมศึกษาเป็ นกลไกสาคัญหนึ่ งในการเพิ่มศักยภาพของประเทศในเวที สากล ผ่านการ
สร้างและพัฒนากาลังคน ด้วยการสร้างความรู ้และนวัตกรรมผ่านระบบวิจยั และพัฒนา เพื่อประโยชน์ในภาคการ
ผลิตโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับความเข้มแข็งของสังคมโดยรวม ประเทศที่พฒั นาเศรษฐกิจและสังคมได้
ดี มหาวิทยาลัยจะเชื่ อมต่อได้ดีกบั ภาคการผลิต สร้างความรู ้และนวัตกรรมใหม่ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังถูก
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คาดหวังให้เป็ นสถาบันสังคม มีบทบาทชี้นาความคิดและพลวัตรทางสังคม พันธะกิจ (สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2555) ปั จจุบนั สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนมักจะมีความเสี ยเปรี ยบสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐใน
เรื่ องค่านิยมของสังคม ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนจึงจาเป็ นต้องมีการสร้างภาพลักษณ์องค์กรตนเองให้
ได้รับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากนักเรี ยนและผูป้ กครอง
จากภาวการณ์แข่งขันกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนและความสาคัญของ
การสร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึ กษาดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า นอกจากการพัฒนา
ระบบการเรี ยนการสอนและการบริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพแล้ว การสร้างภาพลักษณ์องค์กรก็เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญ
เป็ นอย่างยิ่งต่อสถาบันอุดมศึ กษา เพื่อสร้างคุณค่าในมุมมองของผูป้ กครอง นักเรี ยน นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป
เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ ซ่ ึ งเป็ นสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน ตั้งอยู่ที่ ถนนเลี่ยงเมือง
เพชรบูรณ์ ตาบลบ้านโตก อาเภอเมือง เป็ นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2547 ได้รับการยอมรับจากผูป้ กครอง นักศึ กษา นักเรี ยน และบุ คคลทัว่ ไป แต่ในสภาวะที่ มีการแข่งขันก็ตอ้ ง
พยายามหาวิธี หรื อกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสื่ อสารกับชุมชนให้เห็นถึงภาพลักษณ์องค์กรที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างความ
ร่ วมมือและความเข้าใจจากประชาชน ที่ผ่านมาก็ได้อาศัยสื่ อการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สามารถเข้าใจง่าย
เป็ นรู ปธรรม สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายในเชิ งกว้างโดยอาศัยสื่ อต่างๆ เช่น อินเทอร์ เน็ต โทรทัศน์ กิ จกรรม
สัมพันธ์ ป้ ายประกาศ โปสเตอร์ แผ่นพับ เป็ นต้น เพื่อทาให้วิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดี และเกิดความน่าเชื่อถือต่อ
ชุมชน จากประเด็นดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ ตามทัศนะ
ของนักเรี ยน และผลที่มีต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักเรี ยนโรงเรี ยนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านคุณลักษณะทางประชากรของนักเรี ยน ได้แก่ เพศ อายุ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว และระดับชั้นที่กาลังศึกษา กับพฤติกรรมในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์
(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา เพชรบูรณ์กบั การรับรู ้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ตามมุมมองของนักเรี ยนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์
(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยด้านคุณลักษณะทาง
ประชากร
- เพศ
- อายุ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ครอบครัว
- ระดับชั้นที่กาลังศึกษา

H1

พฤติกรรมในการเปิ ดรับข้ อมูลข่ าวสารต่ างๆ
ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์
- โทรทัศน์
- ป้ ายโฆษณา
- วิทยุ
- อินเทอร์เน็ต
- หนังสื อพิมพ์/นิตยสาร - โรงเรี ยน
- ใบปลิว/แผ่นผับ/โปสเตอร์
- สื่ อบุคคล เช่น พ่อ แม่ พี่นอ้ ง เพื่อน ครู
- วารสารวิทยาลัย
H2
การรับรู้ ภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
เพชรบูรณ์ ในมุมมองของนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
- ด้านความมีชื่อเสี ยง - ด้านสภาพแวดล้อม
- ด้านการยอมรับ
- ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
- ด้านความมัน่ คง - ด้านการประชาสัมพันธ์

H3

พฤติกรรมการตัดสินใจเข้ าศึกษาต่ อ
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์
- ตัดสิ นใจศึกษาต่อ/ไม่ตดั สิ นใจศึกษา
ต่อ/ยังไม่แน่ใจ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชี วศึกษาที่ กาลัง
ศึ กษาอยู่ในสถาบันการศึ กษาทั้งภาครั ฐและเอกชน ในอาเภอเมื องและอาเภอใกล้เคียงของจังหวัดเพชรบูรณ์
ทั้งหมด 11 อาเภอ ซึ่ งมีจานวนสถานศึ กษา จานวน 41 แห่ ง มีนักเรี ยนจานวน 35,151 ราย (สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์, 2558)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาที่กาลังศึกษา
อยูใ่ นสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในอาเภอเมืองและอาเภอใกล้เคียงของจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 200
คน
4.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม มีท้ งั หมด 4 ส่วนดังนี้
4.2.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามประกอบด้วยคาถามแบบมี
คาตอบ คาถามชนิ ดเลือกตอบ 2 คาตอบจานวน 1 ข้อ และคาถามที่ มีหลายคาตอบให้เลื อก จานวน 7 ข้อ รวม
ทั้งหมด 8 ข้อ

596

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

4.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
เพชรบูรณ์ จานวน 9 ข้อ มีลกั ษณะคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ
4.2.3 ข้อมูลเกี่ ยวกับความคิ ดเห็ นที่ มีต่อภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเฉลิ มกาญจนา เพชรบู รณ์
จานวน 30 ข้อ ข้อคาถามจะมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า ซึ่ งจัดอยูร่ ะดับการวัดข้อมูลประเภทอันตร
ภาคชั้น โดยให้เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว
4.2.4 ข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์
จานวน 1 ข้อ มีลกั ษณะคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ
การวิจัยครั้ งนี้ ได้มีการทดสอบความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา และการทดสอบความน่ าเชื่ อถื อ ของ
แบบสอบถาม ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .9158
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยวิธีการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง กรอกคาตอบ
เองโดยนาหนังสื อจากมหาวิทยาลัย ในการขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลต่อโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายโดยชี้แจงต่อ
กลุ่มนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม และตอบข้อซักถามให้เข้าใจอย่าง
ชัดเจนหลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่ได้จากการสารวจ มาทาการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม แ ล ะ
ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
-ใช้สถิติเชิงพรรณนา
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลส่ วนที่ 1 ทัว่ ไปเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม และ ข้อมูลส่ วนที่ 2 เกี่ ยวกับ
พฤติกรรมในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆใช้สถิติค่าความถี่และค่าร้อยละ การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 3 เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการรับรู ้ภาพลักษณ์ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
-ใช้สถิติเชิงอนุมาน
สมมติฐานข้อที่ 1 โดยใช้วิธีทางสถิติ Chi- square Test สาหรับทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร 2 กลุ่ม ได้แก่ ปั จจัยด้านคุณลักษณะกับพฤติกรรมในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ
สมมติฐานข้อที่ 2 ใช้สถิติสถิติสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการ
รับรู ้ภาพลักษณ์และพฤติกรรมในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ
สมมติฐานข้อที่ 3 ใช้วิธีทางสถิติ Chi- square Test สาหรับทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2
กลุ่ม ได้แก่ ภาพลักษณ์ กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์

5. สรุ ปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจยั เชิงพรรณนา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณลักษณะทางประชากรพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 200 คน ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 76.0 มีอายุ 17 ปี ร้อยละ 34.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 10,001-20,000 บาท ร้อย
ละ 28.5 ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปี ที่ 4 ร้อยละ 38.5 มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.49 ร้อยละ
53.0
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สาหรับการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ พบว่าเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร
ของหมาวิทยาลัย จากอินเตอร์ เน็ตเป็ นประจามากที่ สุด ร้อยละ 44.5 เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย จาก
ใบปลิว/แผ่นผับ/โปสเตอร์ บางครั้ง ร้อยละ 37.5 เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย จากป้ ายโฆษณา บางครั้ง
ร้อยละ 36.0 เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย จากหนังสื อพิมพ์/นิ ตยสาร นานๆ ครั้ง ร้อยละ 35.5 เปิ ดรับ
ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย จากวารสารวิทยาลัย บางครั้ง ร้อยละ 29.0 เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย
จากโทรทัศน์เป็ นบางครั้ง ร้อยละ 28.5 เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย จากโรงเรี ยนเป็ นประจา ร้อยละ
25.5 และเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย จากสื่ อบุคคล เช่น พ่อ แม่ญาติ พี่นอ้ ง เพื่อน ครู บ่อยครั้ง ร้อยละ
25.0 ตามลาดับ
สรุปผลการวิจยั ตามสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1 ปั จจัยด้านคุณลักษณะทางประชากรของนักเรี ยน ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว และระดับชั้นที่กาลังศึกษา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ สรุ ปผลได้ดงั นี้
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1.1 เพศของนักเรี ยน ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ ผ่านโทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต ป้ ายโฆษณา หนังสื อพิมพ์/นิ ตยสาร
โรงเรี ยน วิทยุ ใบปลิว/แผ่นผับ/โปสเตอร์ วารสารวิทยาลัย และ สื่ อบุคคล เช่น พ่อ แม่ ญาติ พี่นอ้ ง เพื่อน ครู
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1.2 อายุของนักเรี ยน ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเฉลิ มกาญจนา เพชรบู รณ์ ผ่านสื่ อบุ คคล เช่ น พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง เพื่อน ครู โรงเรี ยน
หนังสื อพิมพ์/นิ ตยสาร อินเทอร์ เน็ต วารสารวิทยาลัย ใบปลิว/แผ่นผับ/โปสเตอร์ วิทยุ และป้ ายโฆษณา ยกเว้นมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติ ฐ านการวิจัย ที่ 1.3 รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อนของครอบครั ว ของนัก เรี ย น ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ
พฤติกรรมในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ผา่ นวิทยุ
โทรทัศน์ ป้ ายโฆษณา หนังสื อพิมพ์/นิ ตยสาร อินเทอร์ เน็ต โรงเรี ยน ใบปลิว/แผ่นผับ/โปสเตอร์ และวารสาร
วิทยาลัย ยกเว้นมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อบุคคล เช่น พ่อ แม่ ญาติ พี่นอ้ ง
เพื่อน ครู อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1.4 ระดับชั้นที่กาลังศึกษาของนักเรี ยน ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการ
เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ผา่ นอินเทอร์เน็ต ใบปลิว/แผ่นผับ/โปสเตอร์
หนังสื อพิมพ์/นิตยสาร วารสารวิทยาลัย ป้ ายโฆษณา และวิทยุ ยกเว้นมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการเปิ ดรับ
ข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์ โรงเรี ยน และสื่ อบุคคล เช่น พ่อ แม่ ญาติ พี่นอ้ ง เพื่อน ครู อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
สมมติฐานการวิจยั ที่ 2 พฤติกรรมในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์/นิตยสาร
ใบปลิ ว/แผ่นผับ/โปสเตอร์ ป้ ายโฆษณา อิ นเตอร์ เน็ ตโรงเรี ยน สื่ อบุ คคล เช่ น พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง เพื่อน ครู
และวารสารมหาวิทยาลัย มี ความสัมพันธ์ กับการรั บรู ้ ภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเฉลิ ม กาญจนา เพชรบู รณ์
โดยรวมในมุมมองของนักเรี ยน พบว่า การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต โรงเรี ยน โทรทัศน์
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ป้ ายโฆษณา ใบปลิว/แผ่นผับ/โปสเตอร์ สื่ อบุคคล เช่น พ่อ แม่ ญาติ พี่นอ้ ง เพื่อน ครู วิทยุ วารสารวิทยาลัยและ
หนังสื อพิมพ์/นิ ตยสาร มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับค่อนข้างต่าถึงปานกลาง กับการรับรู ้ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์โดยรวมในมุมมองของนักเรี ยน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การรับรู ้ภาพลักษณ์โดยรวม ด้านการยอมรับ ด้านความมัน่ คง ด้านการจัดการ
เรี ยนการสอน และด้านการประชาสัมพันธ์ ในมุมมองของนักเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อ
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนการรับรู ้ภาพลักษณ์ดา้ นความมี
ชื่ อ เสี ย งและด้า นสภาพแวดล้อ ม ในมุ ม มองของนัก เรี ย นไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจเข้า ศึ ก ษาต่ อ
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์

6. อภิปรายผล
1. ประเภทสื่ อที่มีการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ มากที่สุด คือ สื่ อ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก อินเทอร์เน็ตเป็ นสื่ อที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว รวมถึงเป็ นสื่ อ
ที่ สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง ตามที่ ตอ้ งการ สอดรั บกับแนวคิ ดการรั บรู ้ ของ สันติ ชัย ฉ่ าจิ ตรชื่ น
(2547) โดยแนวคิดได้กล่าวว่า การรับรู ้ เป็ นขบวนการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการเลือกสิ่ งเร้า การประมวลสิ่ งเร้า
และการแปลผลตีความสิ่ งเร้า ซึ่งเป็ นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง ส่วน แมคคอมบ์ และเบคเกอร์ (1979) (McCombs
& Becker 1979) ได้กล่าวว่า บุคคลใช้สื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูล การพูดคุย หรื อสนทนา โดย
การเปิ ดรับสื่ อจะทาให้บุคคลมีขอ้ มูลที่ จะนาไปใช้ในการปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลอื่น นอกจากนี้ ยงั สอดรับกับผล
การศึ กษาของ อัจฉราพร แปลงมาลย์ (2552) ได้ทาการศึ กษาเรื่ องภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เขตพื้นที่ ลาปาง ในมุมมองของนักเรี ยนในเมื องลาปาง ผลการศึ กษาพบว่า นักเรี ยนเมืองลาปาง
เปิ ดรั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลล้า นนา เขตพื้ น ที่ ล าปางมากที่ สุ ด จากสื่ อ
อินเทอร์เน็ต
2. ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นต่อภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเฉลิ ม กาญจนา เพชรบู รณ์ ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยภาพลักษณ์ดา้ นสภาพแวดล้อม พบว่า เป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้า
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ มากที่สุด ซึ่ งอาจมีสาเหตุมาจาก สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ มีอาคารเรี ยนและเครื่ องมือในการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย รวมถึงมีสภาพแวดล้อมที่ ดี
เมื่อมองเข้ามาแล้วรู ้สึกมีความอบอุ่น ปลอดภัยจากอบายมุข และสิ่ งล่อใจต่างๆ และยังเป็ นสถาบันการศึ กษาที่
ช่วยเหลือสังคมอยูส่ ม่าเสมอ เป็ นต้น โดยปั จจัยดังกล่าวสอดรับกับแนวคิดของ โกวิท รพีไพศาล (2548) ได้กล่าว
ว่า ภาพลักษณ์ หมายถึง การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับองค์กรทั้งหมด โดยองค์กรก็เปรี ยบเสมือนคนซึ่ งย่อมต้องมี
บุคลิกภาพ และภาพลักษณ์ที่ต่างกัน
3. แนวโน้มการตัดสิ นใจที่จะเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ เมื่อจบการศึกษา
แล้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยงั ไม่แน่ใจว่าจะตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์
หรื อไม่ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก กลุ่มตัวอย่างยังไม่มีการวางแผนหรื อตัดสิ นใจว่าจะเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันใด หรื อ
อาจมีสถาบันที่ตดั สิ นใจว่าจะเข้าศึ กษาต่ออยูแ่ ล้ว ส่ วนอีกสาเหตุอาจมาจาก กลุ่มตัวอย่างยังไม่รู้จกั มหาวิทยาลัย
เฉลิ มกาญจนา เพชรบู รณ์ เท่าที่ ควร จึ งทาให้ไม่มีขอ้ มูลรายละเอียดเพื่อนาไปเปรี ยบเที ยบกับสถาบันอื่ นก่อน

599

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ตัดสิ นใจเข้าศึ กษา สอดรับกับแนวคิดของ Huse อ้างถึงในอนันต์ เกตุวงศ์ (2534) โดยแนวคิดได้กล่าวว่า การ
ตัดสิ นใจ คือ การเลือกเอาทางเลือกของวิถีการกระทาทางหนึ่งจากหลาย ๆ ทางที่มีอยูม่ าใช้ในการตัดสิ นใจ
4. พฤติกรรมในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
เพชรบูรณ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก กล่าวคือ หากผูต้ อบแบบสอบถาม
มีพฤติกรรมในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อต่างๆ มากยิ่งขึ้น จะส่ งผลให้มีการรับรู ้เกี่ ยวกับภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์เพิม่ มากขึ้น สอดรับกับแนวคิดการรับรู ้ของ McCombs & Becker (1979) ได้
กล่าวว่า การที่บุคคลใช้สื่อมวลชน เพื่อต้องการเสริ มความคิดเห็น หรื อสนับสนุนการตัดสิ นใจในสิ่ งที่ตนเองคิดไว้
หรื อได้กระทาไปแล้ว ยังสอดรับกับผลการศึ กษาของ สุ จินดา อยู่ยงสิ นธุ์ (2547) ได้ศึกษาเรื่ องภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ต่อการเปิ ดหลักสู ตรบริ หารธุรกิจปริ ญญาโท MBA นานาชาติในทัศนะของผูจ้ บ
ปริ ญญาตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการเปิ ดรับสื่ อกับภาพลักษณ์
พบว่า ถ้ากลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารจากโครงการฯ มากขึ้น ก็จะรับรู ้เกี่ยวกับภาพลักษณ์โดยรวมของมหาบัณฑิต
ศรี นคริ นทรวิโรฒหลักสูตรบริ หารธุรกิจปริ ญญาโท MBA นานาชาติที่ดีข้ ึนด้วย
5. ภาพลักษณ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ ขึ้นอยูก่ บั
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ จึงควรกระตุน้
เตือน หรื อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กร โดยผ่านช่องทางสื่ อต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มการรับรู ้
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ ให้มากยิง่ ขึ้น อันจะนามาซึ่ งการตัดสิ นใจเข้าศึกษา
ต่อเพิ่มมากขึ้น สอดรับกับผลการศึกษาของ สุ จินดา อยู่ยงสิ นธุ์ (2547) และ อรอุมา ไชยเศรษฐ (2551) โดยผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับข่าวสารมากขึ้น จะรับรู ้เกี่ยวกับภาพลักษณ์โดยรวมดีข้ ึนด้วย และยังพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการเปิ ดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู ้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กรแตกต่างกัน
6. วิจยั ในครั้งนี้ ยนื ยันถึงความสาคัญของปั จจัยด้านพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อและการรับรู ้ภาพลักษณ์ต่อ
พฤติ กรรมการตัดสิ นใจ โดยผลวิจยั ชี้ ให้เห็ นถึงกระบวนการการตัดสิ นใจซึ่ งเสนอโดย วุฒิชัย จานงค์ (2523)
ประกอบด้วย (1) การแยกแยะตัวปั ญหา) (2) การหาข่าวสารที่เกี่ยวกับตัวปั ญหานั้น (3) การประเมินค่าข่าวสาร (4)
การกาหนดทางเลือก (5) การเลือกทางเลือก การปฏิบตั ิตามการตัดสิ นใจ ผลการวิจยั ค้นพบว่า ขั้นตอนที่ 2 การหา
ข่าวสารที่เกี่ยวกับตัวปั ญหานั้น และขั้นตอนที่ 3 การประเมินค่าข่าวสาร จะส่ งผลต่อขั้นตอนที่ 4, 5 เพราะ ปั จจัย
ด้านอายุ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวและด้านระดับชั้นที่กาลังศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการเปิ ดรับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยเฉลิ มกาญจนา เพชรบูรณ์ผ่านสื่ อโทรทัศน์ สื่ อบุคคล เช่น พ่อ แม่ พี่น้อง
เพื่อน ครู และสื่ อโรงเรี ยน โดยการรับรู ้ภาพลักษณ์ ดา้ นการยอมรับ ด้านความมัน่ คง ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
และด้านการประชาสัมพันธ์ จะมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์
อย่างมีนยั สาคัญ
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
7.1.1 ผลการวิจยั พบว่าพฤติกรรมในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
- ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยผ่านสื่ อต่างๆ ที่หลากหลาย
โดยเฉพาะสื่ ออินเตอร์เน็ต
- ควรเน้นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารโดยมุ่งไปที่จุดเด่นของมหาวิทยาลัย
เป็ นหลัก
7.1.2 ผลการวิจยั พบว่าการรับรู ้ภาพลักษณ์ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
- ควรมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กร ในด้านความมีชื่อเสี ยงและจุด
แข็งที่ได้รับการยอมรับให้มากขึ้น
- ควรมุ่งเน้นการสร้างการยอมรับให้มากขึ้น
- ควรมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ดา้ นความมัน่ คงของสถาบันให้มากขึ้น
- ควรให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ดา้ นการจัดการเรี ยนการสอนให้มากขึ้น
- ควรมุ่ ง เน้น การประชาสัม พันธ์ เ กี่ ยวกับ ข้อ มูล ข่ า วสารของมหาวิท ยาลัย ผ่า นสื่ อ ต่า งๆ ที่
หลากหลายให้มากขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
7.1.2 ควรมีการขยายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมถึงผูป้ กครองของนักเรี ยนโรงเรี ยนในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ดว้ ย
7.2.2โดยอาจจะใช้วิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพ ด้วยการจัดให้มีการสนทนากลุ่ม หรื อการสัมภาษณ์
เชิงลึก
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บทคัดย่อ
การด าเนิ นการวิจัยนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ 1.ออกแบบและพัฒ นารู ปแบบกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ด้วยสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรี ยนแบบเรี ยน
ร่ วม 2.เพื่อศึ กษาผลการใช้รูปแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริ มสร้างทักษะการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรี ยนแบบเรี ยนร่ วม การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบผสม กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ อยู่ในกลุ่มของเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ ที่ มีความ
บกพร่ องทางด้านการคิดคานวณ จานวน 12 คน ที่กาลังเรี ยนอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 การดาเนิ นการ
วิจัย 1.ศึ กษารู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบต่างๆ 2.ศึ กษารู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนที่ มีความ
ต้องการพิเศษ 3.ศึ กษาและคัดกรองประเภทของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ 4.พัฒนารู ปแบบกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.นารู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริ มสร้าง
ทักษะการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ไปทดลองใช้และประเมินผล ผลการวิจยั พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษด้านการคิดคานวณ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่ อ นเรี ย นอย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 2.การพัฒ นารู ป แบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้ว ยสื่ อเทคโนโลยี
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สารสนเทศเพื่อเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่ มีความต้องการพิเศษ ได้รูปแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
(SDTE Model) ที่เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ
คาสาคัญ: กิจกรรมการเรี ยนรู ้, สื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศ , นักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ.

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้/เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Learning Disabilities) หมายถึงบุคคลที่มีความ
บกพร่ องอย่างใด อย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างในกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเข้าใจ หรื อการใช้
ภาษา อาจเป็ นภาษาพูดและหรื อภาษาเขียนซึ่ งมีผลทาให้มีปัญหาในการฟัง การพูด การคิดการอ่าน การเขียน การ
สะกดหรื อการคิดคานวณ รวมทั้งสภาพความบกพร่ อง ในการรับรู ้สมองได้รับบาดเจ็บ การปฏิบตั ิงานของสมอง
สู ญเสี ยไป ซึ่ งอาจทาให้มีปัญหาในการอ่าน และปั ญหาในการเข้าใจภาษา ทั้งนี้ ไม่รวมบุคคลที่มีปัญหาทางการ
เรี ยนรู ้อนั เนื่องจากความบกพร่ องทางการเห็น การได้ยิน หรื อการเคลื่อนไหว บกพร่ องทางสติปัญญา (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2548) เด็กที่มีสติปัญญาปกติหรื อสู งกว่าปกติแต่มีความบกพร่ องบางประการใน
การแปลข้อมูลที่ สมองไม่สามารถเรี ยนรู ้ ได้ด้วยวิธีทั่ว ๆไป เช่ นเดี ยวกับเด็กคนอื่ น ความบกพร่ องนี้ ทาให้มี
ผลกระทบต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ทางวิช าการ(ศัน สนี ย ์ ฉัต รคุ ป ต์, 2543) จึ ง เป็ นบุ ค คลที่ ต ้อ งการความช่ ว ยเหลื อทาง
การศึกษาเป็ นพิเศษ ในด้านการปรับหลักสู ตร วิธีการสอน เนื้ อหา เวลา ตลอดจนการวัดประเมินผล ให้เหมาะสม
กับความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล (ผดุง อารยะวิญญู, 2542) การจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับความ
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ต้องการและความสามารถของเด็กจะทาให้เด็กประสบความสาเร็ จและได้รับประโยชน์เต็มที่จากการศึกษา โดย
การจัดการศึกษาควรแตกต่างออกไปจากรู ปแบบเดิม หรื อรู ปแบบการเรี ยนการสอนกับเด็กปกติในระบบการเรี ยน
ของโรงเรี ยน
การพัฒนารู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็ นการเสริ มสร้างทักษะการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนให้กบั ผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรี ยนแบบเรี ยนร่ วม ในรู ปแบบของชุดการสอนสื่ อ
ประสมที่มีความหลากหลายในการสร้างเสริ มพัฒนาและกระตุน้ การเรี ยนรู ้ให้เกิดกับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ
โดยเฉพาะ ได้แก่ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เด็กเกิดจินตนา กิจกรรมที่มีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหว โดยมีกิจกรรมที่ให้
ผูเ้ รี ยนที่ มีความต้องการพิเศษได้ฝึกปฏิ บตั ิดว้ ยตนเองผ่านสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเร้าให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความ
สนใจมากกว่าการเรี ยนจากหนังสื อแบบเรี ยนเพียงอย่างเดียว และด้วยคุณค่าของรู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนด้วยสื่ อ
เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ส่ งเสริ ม ฝึ กหัด ให้ผูเ้ รี ย นรู ้ จัก แสวงหาความรู ้ มี ค วามรั บ ผิด ชอบต่อ ตนเองและช่ วย
แก้ปั ญ หาเรื่ อ งความแตกต่ า งระหว่างบุ คคล จากชุ ด การสอนสามารถช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้ ต ามความถนัด
ความสามารถ ความสนใจของแต่ละบุคคล ผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษจึงสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และมีความสุขมากยิง่ ขึ้น
การศึ กษาเป็ นปั จจัยสาคัญในการช่ วยพัฒนาให้บุคคลมี ความรู ้ ความสามารถ มี ความพร้ อมทั้งทาง
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนมีคุณธรรม จริ ยธรรม ให้บุคคลได้แสดงความสามารถตาม
ศักยภาพที่แท้จริ งของตนเองออกมา ปั จจุบนั การจัดการเรี ยนร่ วมได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในด้านการจัดการศึกษา
เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นการปฏิ บตั ิตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553ที่
มุ่งเน้นให้ทุกคนมีสิทธิ และโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน ดังหมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่ องสิ ทธิ และหน้าที่ ทางการ
ศึกษา มาตรา 10 ที่กล่าวไว้วา่ “การจัดการศึกษาจึงได้กล่าวถึงสิ ทธิและหน้าที่ทางการศึกษาว่าให้บุคคลมีสิทธิ และ
โอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งครอบคลุมไปถึงการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษทั้ง 9 ประเภท คือ บุคคล
ที่มีความบกพร่ องทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินบุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อสุ ขภาพ บุคคลที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการ
พูดและภาษา บุคคล ที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรื ออารมณ์ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้ าซ้อน” ทั้งนี้ ให้จดั
ตั้งแต่แรกเกิ ดหรื อพบความพิการและให้บุคคลดังกล่าวมี สิทธิ ได้รับสิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อบริ การ ความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีที่กาหนดในกฎกระทรวง และนอกจากนี้พระราชบัญญัติการจัด
การศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก าร พ.ศ. 2551 ยัง ได้ก าหนดให้ค นพิ ก ารมี สิ ท ธิ ใ นการเลื อ กบริ ก ารทางการศึ ก ษา
สถานศึ กษา ระบบและรู ปแบบทางการศึ กษาตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการของ
บุ ค คล รวมทั้ง ให้ไ ด้รั บ การจัด หลักสู ต รกระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละการทดสอบทางการศึ กษาที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล
ครู ทุกคนหรื อทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึ กษา จะต้องให้ความสาคัญกับปั ญหาและร่ วมมือกัน
ดาเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ /เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในการจัดการเรี ยนการสอน
ที่มีประสิ ทธิ ภาพและได้ผลดี ควรต้องมีสื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสมกับเนื้ อหาที่ผสู ้ อนต้องการถ่ายทอด
ให้แก่ผเู ้ รี ยน รู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนด้วยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นการนาระบบสื่ อประสมที่สอดคล้องกับ
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เนื้ อหาวิชาไปใช้จดั การเรี ยนการสอนเพื่อเปลี่ ยนพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้ ผลิ ต ขึ้ น โดยการวิเ คราะห์ เ นื้ อ หาจากแผนการสอนตามหลัก สู ต ร (ส านัก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541)
ดังนั้น คณะผูว้ จิ ยั ในฐานะอาจารย์คณะครุ ศาสตร์ มหาวิททยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เห็นความสาคัญ
ของการพัฒนารู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรี ยนแบบเรี ยนร่ วม ในครั้งนี้
สมมติฐานของการวิจยั
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษด้านการคิดคานวณ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อออกแบบและพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริ มสร้าง
ทักษะการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรี ยนแบบเรี ยนร่ วม
(2) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริ มสร้างทักษะ
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรี ยนแบบเรี ยนร่ วม

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กิจกรรมการเรี ยนรู้ดว้ ยสื่ อเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กิจกรรมการเรี ยนที่เสริ มสร้างทักษะ
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่มีความ
ต้องการพิเศษ
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ที่
เน้นกิจกรรมการเรี ยนรู ้

รู ปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ เสริมสร้ างทักษะ
การเรียนรู้ของนักเรียน
ที่มีความต้ องการพิเศษ
ในโรงเรียนแบบเรียน
ร่ วม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ประสิทธิภาพ
- ได้แผนการเรี ยนรู้
สาหรับการเรี ยน
แบบเรี ยนร่ วมที่มี
ประสิ ทธิภาพ
ประสิทธิผล
- การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนที่
มีความต้องการพิเศษ ใน
การเรี ยนร่ วมกับผูเ้ รี ยน
ปกติมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนที่ดี
-ผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการ
พิเศษสามารถใช้ชีวิต
ร่ วมกับผูค้ นในสังคมได้
อย่างมีความสุ ข
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
1. ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบต่างๆ
2. ศึ กษาและทาความเข้าใจเกี่ ยวกับรู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ด้วยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรี ยนแบบเรี ยนร่ วม
3.ศึกษาและคัดกรองประเภทของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ตามกระบวนการคัดกรอกนักศึกษา
ของโรงเรี ยนต้นแบบเรี ยนร่ วม
4. ออกแบบ และพัฒนารู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรี ยนแบบเรี ยนร่ วม
5. นารู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศไปทดลองใช้ กับนักเรี ยนที่มีความ
ต้องการพิเศษในโรงเรี ยนแบบเรี ยนร่ วมและประเมินผล
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร ที่ ใช้ในกาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนที่ อยู่ในกลุ่มของเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ ที่ มี
ความบกพร่ องทางด้านการเรี ยนรู ้ที่กาลังเรี ยนอยู่ในระดับชั้นประถมศึ กษา ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2559
โรงเรี ยนเรี ยนร่ วม จานวน 25 คน ในเขตพื้นที่ อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรี ยนที่อยูใ่ นกลุ่มของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่มีความ
บกพร่ องทางด้านการเรี ยนรู ้ที่กาลังเรี ยนอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษา ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน
12 คน เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น
รู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรี ยนแบบเรี ยนร่ วม
ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ที่ได้จากการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ทักษะการคิดและการคานวณ
3. ทักษะการเคลื่อนไหว
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ มีเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั จานวน 3 ส่วน คือ
1. สื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3. แบบทดสอบวัดทักษะการเคลื่อนไหว
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนาแบบทดสอบ และสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ไปทดลองใช้ตามรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ กับกลุ่มตัวอย่างตามลาดับดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรี ยนกับนักเรี ยน ในเรื่ องของการคิดคานวณ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน บันทึกคะแนนสอบไว้เป็ นคะแนนก่อนเรี ยน
2. ทดลองใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ จานวนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวมเป็ น 8 ครั้ง
3. ทดสอบหลังเรี ยนกับนักเรี ยนกลุ่มทดลอง กับนักเรี ยน ในเรื่ องของการคิดคานวณ ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน บันทึกคะแนนสอบไว้เป็ นคะแนนหลังเรี ยน
4.ทดสอบทักษะการเคลื่อนไหวด้วยแบบทดสอบทักษะการเคลื่อนไหวของผูเ้ รี ยน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
คณะผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านการคิดคานวณ ของผูเ้ รี ยน ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่ มีความต้องการพิเศษ โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนน
ก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนด้วยการทดสอบที (T-Test)
2. การทดสอบทักษะการเคลื่อนไหวของผูเ้ รี ยน มีทกั ษะด้านร่ างกายและทักษะการเคลื่อนไหว
ที่ดีข้ ึน

5. สรุ ปผลการวิจัย
1. การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรี ยนแบบเรี ยนร่ วม ได้มีรูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ (SDTE Model) โดยการดาเนินการ
4 ขั้นตอนด้วยกัน คือ
S =Study
หมายถึง การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรี ยน และศึกษาการจัดการ
การสอนสาหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ
D =Development หมายถึง การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้
T =Trial
หมายถึง การนารู ปแบบกิจกรรมไปทดลองใช้ตามกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้เพื่อหาวิธีการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม
E =Evaluate
หมายถึง การประเมินวิธีการจัดเรี ยนการสอน
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Study
Evaluate

Learning
Activities

Development

Trial
แผนภาพที่ 2 SDTE Model
โดยมี ชุดกิ จกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และการเคลื่ อนที่ เคลื่ อนไหวพื้นฐาน ที่
น าไปจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ตามกระบวนการของ SDTE Model ชุ ด กิ จ กรรมมี เครื่ อ งมื อแบ่ งออกเป็ น 3 ชุ ด
ดังตัวอย่าง
จุดประสงค์ของชุดกิจกรรม
1. เพื่อส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนุกสนานในการคิดคานวณ
2. เพื่อพัฒนาการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเบื้องต้นและสมรรถภาพทางกาย
3. เพื่อส่งเสริ มและพัฒนากระบวนการคิดและการปั ญหาในการเรี ยนรู ้
1. ชุดกิจกรรมตาราง 16 ช่อง
2. ชุดข้อคาถามพัฒนาทักษะการคูณ จานวน 8 ชุด ชุดละ 30 ข้อ
- ทาการฝึ กสัปดาห์ละ 3 ครั้ง คือวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ ใช้เวลาว่างหรื อหลังเลิกเรี ยน
- ฝึ กครั้งละ 10 ข้อ ยกตัวอย่าง สัปดาห์ที่ 1 วันจันทร์ เลือกทาข้อคาถาม 10 ข้อ ข้อใดก็ได้เป็ น
การคูณเลขหลักใดกับหลักใดก็ได้ ในชุดข้อคาถามของสัปดาห์ที่ 1 แต่ในวันพุธและวันศุกร์ จะต้องเป็ นข้อที่เหลือ
โดยที่หา้ มทาซ้ าข้อกับที่เคยทามาแล้ว ในชุดข้อคาถามสัปดาห์ที่ 1
- การทากิจกรรมจะมีการจับเวลาในการทาแต่ละข้อ เริ่ มจับเวลาเมื่อผูช้ ่วยวิจยั บอกข้อคาถาม
เสร็ จ และหยุดเวลาเมื่อ นักเรี ยนไปยืนที่คาตอบหลักสุดท้าย
3. ชุดคาสัง่ การเคลื่อนที่เคลื่อนไหวพื้นฐาน 6 คาสัง่ ได้แก่
a. การเดิน (Walk)
b. การสไลด์ (Slide)
c. การกระโดดขาเดียว (Hop)
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d. การกระโดดสองขา (Jump)
e. การก้าวกระโดด (Skip)
4. ชุดกิจกรรมตาราง 16 ช่อง

1
0
9
=

2
+
÷
8

3
×
7

=
4
5
6

จุดเริม
่ ต้น/start

แผนภาพที่ 3 ชุดกิจกรรมตาราง 16 ช่อง
2.การเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ ของนักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่าง แสดงให้เห็ นว่า นักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยรู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยสื่ อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ คะแนนก่อนเรี ยนของนักเรี ยนที่
มีคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 34.10และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.28 เมื่อทา
การเปรี ยบเทียบคะแนนหลังเรี ยนและคะแนนก่อนเรี ยนโดยใช้การทดสอบที (T-Test) พบว่า df เท่ากับ 9 และ Sig.
(2-tailed) เท่ ากับ .000 แสดงว่านักเรี ยน ที่ ได้ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยรู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในระดับ .05
ตารางที่ 1. ผลการวิเคราะห์สถิติทดสอบที (T-TEST) คะแนนการทดสอบก่อนเรี ยน-หลัง
กลุ่มตัวอย่ าง
คะแนนก่อนเรี ยน (n=12)
คะแนนหลังเรี ยน (n=12)
P<.05

คะแนน
̅)
(ค่ าเฉลีย่ 𝒙
34.10
41.30

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
4.28
2.63
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6. อภิปรายผล
จากการศึกษาค้นคว้า การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริ มสร้าง
ทักษะการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรี ยนแบบเรี ยนร่ วมพบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่
มีความต้องการพิเศษ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในระดับ .05 มี
คะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 34.10และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.28 และ มี
คะแนนการทดสอบหลัง เรี ยนค่ าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) เท่ ากับ 41.30และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ 2.63 ซึ่ ง
สอดคล้องกับ เจริ ญ กระบวนรัตน์ (2558 ) ที่ กล่าวไว้ว่า การที่ เด็กได้เล่นได้เคลื่ อนไหวได้ออกกาลังกายหรื อ
ประกอบกิ จกรรมพลศึ กษาหรื อนันทนาการด้วยการเข้าร่ วมกิ จกรรมหรื อลงมือปฎิ บตั ิดว้ ยตนเอง จะทาให้การ
เรี ยนรู ้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เนื่ องจากความสามารถในการรับรู ้การเคลื่อนที่ ของร่ างกายและการเรี ยนรู ้ ของ
สมอง (Kinesthetic Sense) จะทาใด้ดีเมื่อเด็กได้มีโอกาสประกอบกิจกรรมทางกายหรื อเล่นกีฬา การแสดงบทบาท
สมมติต่างๆ ของผูเ้ รี ยน การนากิจกรรมการเคลื่อนไหวมาใช้ประกอบในการเรี ยนรู ้ไม่วา่ จะเป็ นการเคลื่อนไหวใน
รู ปแบบการออกกาลังกาย เกม หรื อการเล่นกีฬา กิจกรรมทางดนตรี กิจกรรมเข้าจังหวะ ศิลปหัตถกรรม การทาให้
ร่ างกายมีการเคลื่อนไหวในขณะเรี ยนรู ้จะทาให้เด็กเกิดความสนุกสนานและมีจิตใจที่จดจ่อกับการเรี ยน ไม่รู้สึก
เครี ยด ช่วยให้การเรี ยนจดจาทาได้เร็ วและเข้าใจง่ายขึ้น ซึ่ งนาไปสู่ การพัฒนาทั้งทางด้านความคิด สติปัญญาและ
อารมณ์ การเรี ยนรู ้หรื อการฝึ ดหัดฝึ กฝนที่มีคุณค่า จะเป็ นการกระตุน้ ให้สมองเกิ ดการพัฒนาความสามารถและ
สติปัญญา โดยอาศัยกระบวนการทางานของสมองหรื อระบบประสาท ซึ่ งมีบทบาทและหน้าที่สาคัญในการรับรู ้
เรี ยนรู ้ จดจา ควบคุมพฤติกรรมการสั่งงาน เพื่อให้เซลล์ประสาทเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลและบันทึกการเรี ยนรู ้ไว้
เป็ นโปรแกรม การบริ หารสมอง ก็คือการกระตุน้ สมองผ่านกระบวนการเคลื่อนไหวหรื อกิจกรรมทางกายในส่ วน
ที่สมองหรื อเซลล์ประสาทมีบทบาทหน้าที่ควบคุมการทางานของร่ างกาย
การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นสื่ อการสอนอย่างหนึ่ งที่มีส่วน
ช่วยให้ผเุ ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มนทกานติ รุ ธิรบริ สุทธิ์ (2551) พบว่า
นักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการคูณ สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มีผลคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน แสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดความรู ้ดว้ ยสื่ อ
ที่เหมาะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ สนใจ ยอมรับและสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และยังสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ มนิสากานต์ ฉ่ าชื่น (2551) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ที่เรี ยน
ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น เนื่ องจากนักเรี ยนมี
ความกระตือรื อร้นและสนใจที่จะได้เรี ยน
การศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนการสอน ของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรี ยนแบบเรี ยนร่ วม
ทาให้ทราบถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ที่มีความต้องการ แบ่งออกได้เป็ น 3 ด้านคือ ด้านการอ่าน ด้านการเขียน
และด้านการคิดคานวณ ซึ่ งปั ญหาของผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่จะเป็ นด้านการคิดคานวณ ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนยไม่สามารถเรี ยน
ตามบทเรี ยนที่ได้กาหนดมาตราฐานมาจากแผนการเรี ยนได้ จนถึงขั้นทาให้เกิดปั ญหาการหยุดเรี ยนกลางคัน ของ
นักเรี ยนหลายๆปี ติดต่อกัน ดังนั้นเมื่ อมีการจัดกิ จกรรมเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจึ งเกิ ดประโยชน์แก่ ผูเ้ รี ยน
โดยตรง และยังทาให้สามารถวิเคราะห์การเรี ยนการสอนสาหรับสาหรับโรงเรี ยนแบบเรี ยนร่ วมได้ตรงตามสภาพ
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ปั ญหาจริ งของโรงเรี ยน ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึ งได้มีแนวทางและวิธีการจัดการเรี ยนการสอนขึ้นเพื่อช่วยให้
โรงเรี ยนแบบเรี ยนร่ วมสามารถน าการจัดการเรี ยนการสอนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นไปใช้ในสภาพจริ งของโรงเรี ยนได้อย่าง
เหมาะสม

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
รู ปแบบการสอนที่ทนั สมัยและใช้เทคโนโลยีเป็ นตัวสาคัญในการถ่ายทอดความรู ้ควรจะได้รับการ
ฝึ กฝนทักษะให้กบั นักเรี ยนและมีจานวนเพียงพอที่เด็กจะได้ใช้เป็ นประจา
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ควรจะเพิ่มให้มีการเพิ่มทักษะให้กบั นักเรี ยนที่มีความ
ต้องการพิเศษให้ครบทั้ง 3 ด้าน
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