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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” ประจําป 2560
จัดทําโดย สํานักวิจัย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ

ที่ปรึกษา
ดร.ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง

อธิการบดี

กองบรรณาธิการ
ศ.ดร.สายหยุด จําปาทอง
ศ.ดร.จรรจา สุวรรณทัต
รศ.ดร.นิตยา สุขเสรีทรัพย
รศ.ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ
รศ.ดร.เสาวณีย สิกขาบัณฑิต
ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ
ผศ.สุรเดช บุญลือ

ดร.สิทธิพร ประวัติรุงเรือง
ดร.เฉลิมชัย วิโรจนวรรณ
ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร
ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
ดร.อนันต ธรรมชาลัย
ดร.สานิต ศิริวิศิษฐกุล

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ดานสังคมศาสตรและสหวิทยาการ
ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก
ศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท
รศ.ดร.ทองฟู ศิริวงศ
รศ.ดร.ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ
รศ.ดร.วิไลลักษณ รัตนเพียรธัมมะ
รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
รศ.ดร.เสาวลักษณ ชายทวีป
รศ.เรือนแกว ภัทรานุประวัติ
รศ.วสันต กันอ่ํา
รศ.ศิริลักษณ สุวรรณวงศ
รศ.อรสา อรามรัตน
ผศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ
ผศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม

ผศ.ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย
ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ
ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ
ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล
ดร.ดวง บงกชเกตุสกุล
ดร.ธิปตย โสตถิวรรณ
ดร.เพ็ญจันทร ประดับมุข เชอรเรอร
ดร.ภัทราวดี มากมี
ดร.มงคล กลิ่นกระจาย
ดร.วัชรพงษ พนิตธํารง
ดร.สุดาสวรรค งามมงคลวงศ
ดร.อนุพงษ อินฟาแสง
ดร.อุไรรัตน แยมชุติ
ดร.อุษณี มงคลพิทักษสุข
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ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ดานศึกษาศาสตร
รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท
รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสําราญ
รศ.ดร.พวงรัตนน เกษรแพทย
รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ
รศ.ดร.ลัดดาวัลย เพชรโรจน
รศ.ดร.สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ
รศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
รศ.ดร.อํานวย เดชชัยศรี
น.อ.หญิง ดร.สุธิญา จันทรเจาฉาย
ดร.ไขแสง พุฒชูชื่น
ดร.จักรกฤษณ โปณะทอง
ดร.ชัยวัฒน ประสงคสราง
ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์
ดร.ดุษฎี สีวังคํา
ดร.ธํารง รัตนภานุเดช
ดร.นพลักษณ หนักแนน
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
ดานสังคมศาสตรและสหวิทยาการ
รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ
ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ
ผศ.สุรเดช บุญลือ
ดร.โกศล สอดสอง
ดร. ตระกูล จิตวัฒนากร
ดร.พงษศักดิ์ เพรชสถิต
ดานศึกษาศาสตร
รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
รศ.ดร.เสาวณีย สิกขาบัณฑิต
ผศ.ดร.คําเพชร ภูริปริญญา
ผศ.ดร.สุนันท ศลโกสุม
ดร.เฉลิมชัย วิโรจนวรรณ
ดร.ณรงค พิมสาร

ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท
ผศ.ดร.พันธศักดิ์ พลสารัมย
ผศ.ดร.ไพรัช วงษยุทธไกร
ผศ.ดร.ภูมิพงศ จอมหงษพิพัฒน
ผศ.ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ
ผศ.ดร.ศิริพรรณ ศรีวันยงค
ผศ.ดร.สินธะวา คามดิษฐ
ผศ.ดร.อรุณี หงษศิริวัฒน
ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี
ดร.บุปผา ปลื้มสําราญ
ดร.ภานุวัฒน ศิรินุพงศ
ดร.วรางคภรณ ไตรติลานันท
ดร.วาสนา วิสฤตาภา
ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน
ดร.ศศิรดา แพงไทย

ดร.วัชระ คําเขียว
ดร.วิยะดา วรานนทวนิช
ดร.สาธนีย แซซิ่น
ดร.สานิต ศิริวิศิษฐกุล
ดร.อนันต ธรรมชาลัย

ดร.ทรงยศ แกวมงคล
ดร.เบญจรัตน ราชฉวาง
ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ
ดร.สิริกาญจน ธนวุฒิพรพินิต
ดร.สุวพร เซ็มเฮง
ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ
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III

24 มีนาคม 2560

สารอธิการบดี
การประชุม วิช าการนั บว าเป นพั นธกิจที่ จํา เป นและมี ความสํ าคั ญยิ่ง ประการหนึ่ง ของสถาบั นอุด มศึ กษา
มหาวิ ท ยาลั ยนอร ท กรุ ง เทพตระหนั กถึ ง ความสํ าคั ญของการพั ฒ นางานดา นวิช าการและการวิ จั ย ซึ่ง การประชุ ม
วิชาการนอกจากจะเปนแหลงแลกเปลี่ยนองคความรูและ/หรือนวัตกรรมแลว ยังเปนการสรางความเจริญงอกงามทาง
ปญญาใหเปนที่พึ่งของสังคมได เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาความเจริญกาวหนาของโลกเปนไปอยางรวดเร็ว จึงจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองบูรณาการองคความรูและ/หรือนวัตกรรมผานการนําเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ เปนการ
ระดมความคิดใหเกิดความลุมลึกในวิชาการนั้นๆได ซึ่งจะเปนหนทางในการพัฒนาองคความรูใหมๆและนวัตกรรมได
อยางมีประสิทธิภาพ
การประชุม วิช าการระดับ ชาติ มหาวิ ทยาลั ยนอร ทกรุง เทพ ประจํ าป 2560 “การบูรณาการความรู สูก าร
พัฒนาที่ยั่งยืน” ในครั้งนี้ นับไดวาเปนบทบาทของมหาวิทยาลัยที่จะชวยใหผูเขารวมประชุมไดเสริมสรางและเติมเต็ม
องคความรูทางวิชาการ เปนการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ อีกทั้งจะเปนการสรางเครือขายทางวิชาการที่เขมแข็ง
นํามาซึ่งการบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืนใหแกสังคมไดทางหนึ่ง
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการฯ นักวิจัย นักวิชาการ และผูเกี่ยวของทุก
ทานที่เปนกําลังสําคัญกอใหเกิดการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้

(ดร.ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

24 มีนาคม 2560

กําหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560
“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
วันศุกร ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08:00-16:30 น.
ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
08:00 – 08:30 น
08:30 – 10:30 น
10:30 – 11:00 น.
11:00 – 11:10 น.

11:10 – 12:30 น.
12:30 – 13:30 น.
13:30 – 16:30 น.

ลงทะเบียน ณ หองประชุมสัตตบงกช อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 3
นําเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ) ชวงที่ 1
รับประทานอาหารวาง
พิธีเปด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560
กลาวรายงานโดย ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุม
กลาวเปดการประชุม โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการศึกษาไทย ไทยแลนด 4.0”
โดย รองศาสตราจารย ยืน ภูวรวรรณ วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
รับประทานอาหารวาง
นําเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ) ชวงที่ 2
__________________________________
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V
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สารบัญ
เรื่อง
NBUE057: การพัฒ นาบทเรียนสํ าเร็จ รูป เรื่ อง ประวัติพ ระมหาราชวงศจัก รี วิชัย ธนะภูมิชัย

หนา
1876

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
NBUE058: ความคิดเห็นของครูที่มีตอความสําคัญของคุณลักษณะภาวะผูนํา นวพร คมชิตจิระ

1885

ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชน ในเขต บางกะป รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
กรุงเทพมหานคร
NBUE059: พฤติ ก รรมการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู บ ริ ห าร ปราณี นกโนรี

1901

สถ านศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ดร.สิริกาญจน ธนวุฒิพรพินติ
พระนครศรีอยุธยาเขต 2
NBUE060: การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค วิชา วีรพัทธ บาระมี

1910

สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน
NBUE061: ความพึง พอใจของข า ราชการครู ที่ มีต อวิ ธีการแก ป ญหาความ ศศิวรา ทับพุม

1919

ขัดแยงในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
NBUE062: การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องอัตราสวนและรอยละ ไพรัช พลแสน

1933

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
NBUE063: การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานคํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นันทนา พิลาม

1942

ตอนตน
NBUE064: ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการดําเนินงานตามระบบดูแล สุภาษิณี ดีศิลป

1950

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบานหนองจอก อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ดร.สิริกาญจน ธนวุฒิพรพินิต
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
NBUE065: คุ ณ ลั ก ษณะของผู บ ริ ห ารที่ พึ ง ประสงค ต ามความคิ ด เห็ น ของ กมล ตนภูเขียว

1960

ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
NBUE066: การมี ส ว นร ว มของผู ป กครองที่ มีต อ การบริห ารจั ด การในศู น ย สุลีพร แพนคร
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด

1970

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560
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สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

NBUE067: ศึ ก ษาการบริ ห ารงานวิ ช าการตามทรรศนะของครู โ รงเรี ย น จิระศักดิ์ ภูศิริด
วัดวัชคามคชทวีป อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

1982

ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ

NBUE068: ความตองการพัฒนางานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัด ธนิตานันท ใจกลา

1992

เทศบาลเมืองทาใหม จังหวัดจันทบุรี
NBUE069: ความพึ ง พอใจของครู ที่ มี ต อ การบริ ห ารงานของผู บ ริ ห าร ถนอมพรรณ มารูปหมอก
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

2003

ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ

NBUE070: ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุ คลากรทางการ นฤมล พุฒิฤทธิ์

2014

ศึก ษาต อ การนํา หลัก ธรรมาภิ บ าลมาใช ในการบริห ารงานของโรงเรี ย น ดร.ทรงยศ แกวมงคล
ประถมศึกษาในอําเภอเขาคิชฌกูฏ สัง กัดสํา นักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
NBUE071: ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด ปุณยนุช ไพยสูตร

2026

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต2
NBUE072: สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด ปริยากร ถนอมทอง

2037

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
NBUE073: ป ญ หาและแนวทางพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานตามระบบประกั น พรพิศ ละมาย

2046

คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2
NBUE074: สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนใน พุตตาล บุตรละคร

2060

อําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2
NBUE075: การศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตาม ภิทิตา สยามไชย

2069

ความคิดเห็นของครูผูสอน เขตอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
NBUE076: ความพึ ง พอใจของครู ผู ส อนที่ มี ต อ ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห าร มยุรี นาทสีทา*
สถานศึ กษาในอํ าเภอ โป งน้ํ าร อน สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

2078

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

VII
24 มีนาคม 2560

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
NBUE077: การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสํานักงาน ฤทัย สุขเลิศ

หนา
2091

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
NBUE078: บทบาทหน า ที่ ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในการจั ด สมยศ ฤทธิรณสกุล

2102

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2
NBUE079: ความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร อริสรา ชัยสมิต

2113

สถานศึ ก ษาอํ า เภอโป ง น้ํ า ร อ น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
NBUE080: ความคิดเห็นของครูที่มีตอการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา จุรีพรมิ่งมาลี

2126

ในอํา เภอโปง -น้ําร อน สังกัด สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา ดร.ทรงยศ แกวมงคล
จันทบุรี เขต 2
NBUE081: การศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนย เกษริน เข็มสุข

2137

พัฒ นาเด็ ก เล็ กในสัง กัด องค การบริ หารส ว นตํ าบล อํ าเภอเมือ ง จั งหวั ด
อํานาจเจริญ
NBUE082: การศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการใน จรูญ ลาผาน

2146

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ
NBUE083: การศึก ษาความพึ งพอใจของข าราชการครูที่ มีต อป จจัย ในการ ชนมพรรษ ฤทธิรณสกุล

2157

ปฏิบัติงานในโรงเรียนในอําเภอโปงน้ํารอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
NBUE084: การศึกษาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นุชวรา ลุสมบัติ

2172

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
NBUE085: การศึก ษาความคิ ดเห็น เกี่ย วกั บสภาพการดํ าเนิน งานสง เสริ ม สุนันท ลาผาน
สุขภาพของนัก เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ

2185

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

VIII
24 มีนาคม 2560

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

NBUE086: การศึกษาความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของ อิทธิพล คูณิรัตน

2197

คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ น พื้น ฐานในสถานศึ ก ษาขนาดเล็ก สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ
NBUE087: การบริ หารงานการจั ดการเรียนรูที่ เนนผูเ รียนเป นสําคัญ ของครู รพีพร อินทรพร

2208

ในสังกัดเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
NBUE088: ความพึ งพอใจในการทํา งานเป นทีมของขา ราชการครูโรงเรีย น เสาวลักษณ บุบผาสังข

2219

แกลง “วิทยสถาวร” อําเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ ดร.สิริกาญจน ธนวุฒิพรพินิต
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
NBUE089: การศึ กษาความสามารถในการเปา ขลุย เพี ยงออ ของนัก เรี ย น อาทิตย รากวงศ

2230

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา โดยใชแบบฝกทักษะ
NBUE090: ความคิ ด เห็ น ของครู ก ลุ มเมื อ งบางปู ต อ การนิ เ ทศภายในของ ยุพา สุดเขียว

2239

ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานการศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สมุทรปราการ เขต 1
NBUE091: การศึ ก ษาความสามารถการอ า นสะกดคํ า ของเด็ ก ที่ มีค วาม อัจฉรียา สามารถ

2249

บกพรองทางสติปญญาโดยใชวิธีการสอนแบบโฟนิกสรวมกับการใชเทคนิค
การปรับพฤติกรรมเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร
NBUE092: ความพึ งพอใจของผู ปกครองนัก เรีย นที่มีต อการจั ด การศึก ษา สยาม ศรีษะเดช

2259

ของโรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ
ประถมศึกษาระยอง เขต 1
NBUE093: การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในการแก โ จทย ป ญ หา อารยา พิมพทอง

2272

คณิต ศาสตรข องนั กเรี ยนชั้ นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานธาตุ (สห
พัฒนานุสรณ) จากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ 2
NBUE094: ความพึ งพอใจของครูต อ การมี สว นรว มในการบริห ารโรงเรี ย น นริตษา ดวงมหาสอน

2281

วั ด ด า นสํ า โรง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สมุทรปราการ เขต 1
NBUE095: ความพึ งพอใจของครู ต อการบริห ารงานวิ ช าการของผู บ ริ ห าร เกษราภรณ สอนนนฐี
โรงเรียน สํานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.คําเพชร ภูริปริญญา

2289

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

IX
24 มีนาคม 2560

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

NBUE096: ความพึ ง พอใจของผู ปกครองนัก เรี ย นต อ การบริ หารงานทั่ว ไป วิศัลยา ประสงคแกว

2301

ของโรงเรียนบานหนองมวง อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
NBUE097: ความคิด เห็นของครู ที่มีตอ การบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน น กตัญชลีภรณ เจียรสําราญ

2312

ที่กํา หนดไวใน พรบ.การศึ กษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 และแก ไขเพิ่มเติ ม รศ.ดร.คําเพชร ภูริปริญญา
พ.ศ. 2545
NBUE098: ความคิ ด เห็ น ของครู โ รงเรี ย นวั ด ด า นสํ า โรงที่ มี ต อ ภาวะผู นํ า ขนิษฐา สุดเจริญ

2325

การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
NBUE099: ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร เจนจิรา จันทะสิงห
สถานศึกษา โรงเรียนสวนปาเขาชะอางค องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี

2338

ดร.สิริกาญจน ธนวุฒิพรพินิต

NBUE100: ความพึ ง พอใจของบุ คลากรที่ มีต อกระบวนการการนิ เทศ เพื่ อ ฐิติรัตน กิ่งไมกลาง

2351

พัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา
NBUE101: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน ณัฐวรรณ โกมลมรรค

2360

ของนั ก เรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาปที่ 2 โรงเรี ย นสามเสนวิ ทยาลั ย จากการ
จัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน
NBUE102: ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติง านของข า ราชการครู โ รงเรีย นใน ธนวรรณ บุญพรอม

2370

เครือขายวังจันทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 2
NBUE103: ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการดําเนินงานเพื่อเสริมสราง นัจพันธ แสนลังพัฒนะ
วินัยนักเรียน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

NBUE104: การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียน นัทยา พลพิทักษ
บางขุนเทียนศึกษา สํานักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

2381
2394

ดร.ทรงยศ แกวมงคล

NBUE105: การพั ฒ นาแบบฝ ก โครงงานวิ ท ยาศาสตร สํ า หรั บ นั ก เรี ย น น้ําคาง คําสุข

2405

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศูนยเครือขายสถานศึกษาเทพนิมิต จังหวัด
ตราด
NBUE106: ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน นิลุบล ดวงตานนท
วัด ด า นสํา โรง อํา เภอเมื อ งสมุ ทรปราการ จั ง หวั ด สมุ ทรปราการ สั ง กั ด ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
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สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

NBUE107: การศึ กษาขวัญ กําลัง ใจในการปฏิบั ติงานของครูโ รงเรียนขยาย ปรียาฉัตร พูลเพิ่ม

2427

โอกาส อําเภอบางปะอิน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
NBUE108: บริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นบางขุ น เที ย นศึ ก ษา สั ง กั ด ปาลิตา แปรงขุนทด
กรุงเทพมหานคร

2440

ดร.ทรงยศ แกวมงคล

NBUE109: ความพึงพอใจของครูที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร ปนสุดารักษ สุโนล

2452

โรงเรี ย นกลุ ม เครื อ ข า ยการศึ ก ษาวั ง จั น ทร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
NBUE110: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก พัชรา ลวนดี
ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ 4 MAT
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NBUE057: การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
A DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL PACKAGES ON PHRAMAHACHAKRI DYNASTY
HISTORY FOR PRATOMSUKSA SIX STUDENTS
วิชัย ธนะภูมิชัย *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์กาหนด 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียน
สาเร็จรูป และ 3) ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มตี ่อการเรียน จากการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์
จักรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไทรงาม อาเภอหนองหญ้าปล้อง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 40 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น
0.924 และแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียน จานวน 15 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ขนาดของผล (Effect Size)
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 81.10/83.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติ
พระมหาราชวงศ์จักรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายหลังเรียน จากการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติ
พระมหาราชวงศ์จักรีสูงขึ้น 3) นักเรียนมีเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียน จากการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติ
พระมหาราชวงศ์จักรี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: บทเรียนสาเร็จรูป, ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี
Abstract
The purpose of this research was to 1) development of Instructional Packages on PhramahaChakri
Dynasty History for Pratomsuksa six students to be effective as the 80/80 criterion, 2) to compare the
achievement before and after on PhramahaChakri Dynasty History, for pratomsuksa six learning for
Instructional Packages and 3) to study of Attitudes Students towards learning for Instructional Packages
on PhramahaChakri Dynasty History. The study population, Prathomsuksa six students in Ban shyngam
School, Nhongyaplong District, Phetchaburi Province, 10 persons using purposive sampling. The instrument
using by learning management plan 9 plan, the achievement Instruction on PhramahaChakri Dynasty
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History for Pratomsuksa six 40 questions, Reliability 0.924 and questionnaire on attitudes students towards
learning test 15 questions, The analyses by Percent (p), mean (µ), Standard Deviation () and the Effect
Size ( γ ).
The findings of the study reveal the following: 1) The Instructional Packages on PhramahaChakri
Dynasty History for Pratomsuksa six students to be effective as the 81.10/83.75 criterion. It showed that
which correspond with 80/80 provided criterion 80/80. 2) The Achievement of on PhramahaChakri Dynasty
History for Pratomsuksa six higher than before learning. 3) The Students of Attitudes towards learning for
Instructional Packages on PhramahaChakri Dynasty History for Pratomsuksa six students, Overall, the
highest level.
Keywords: Instructional Packages, on PhramahaChakri Dynasty History
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นเครื่องชี้นาสังคม ผู้ที่ได้รับการศึกษาจึงเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ ในขณะนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าเรื่องสาคัญที่สุดในแวดวง
การศึกษาของไทยก็คือ การปฏิรูปการศึกษา เพราะในอดีตที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของไทยไม่สามารถแก้ปัญหาของ
ประเทศได้ และนับวันจะรุนแรงและสะสมปัญหาพอกพูนขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนมีอยู่เฉพาะในห้อง
สี่เหลี่ยมแคบๆ ล้อมรอบ โดยมีครูซึ่งทาหน้าที่พูด นักเรียนมีหน้าที่รับฟัง และท่องหนังสือหรือยึดตาราเป็นหลัก ไม่สามารถ
เผชิญและแก้ปัญหาได้เพราะโลกแห่งวิชาในห้องเรียนกับโลกแห่งความเป็นจริงต่างกัน ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็น
สิ่งสาคัญที่ต้องดาเนินการ (อนันต์ รัตนภานุศร. 2546: 44-46) เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 กาหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เด็ก
เยาวชนและคนไทยเป็นคนดี มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คิดดี ทางานได้ดี มีความเป็นไทย สามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลง การที่จะทาให้การปฏิรูปการศึกษาสาเร็จตามความมุ่งหมายดังกล่าวนั้น
ต้องถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากเป็นผู้ชี้นาให้จา ผู้ถ่ายทอด
ความรู้มาเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนเพื่อนาไปสร้างสรรค์ความรู้ของตนไปใช้ประโยชน์ต่อไป (สานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2545: 1)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็น
คนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกาหนดให้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนต้องเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที 1
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยศาสตร์ต่างๆ หลายสาขา ซึ่งได้แก่ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ซึ่งกรอบของเนื้อหาสาระจะเป็นวิชา
ที่ส่งเสริมศักยภาพเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้เรี ยนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความภูมิใจในความ
เป็นไทย รู้ถึงหลักธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องและสามารถปรับใช้ในการ
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ดารงชีวิต เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถทางสังคม มีทักษะในการนาแนวคิด หลักปฏิบัติทางศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป (สานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา. 2545: 33)
การเรียนประวัติศาสตร์ เป็นสาระที่มีคุณค่าที่ดี มีหลักธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และมีประโยชน์
ต่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้ ดังนั้น การเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์ไทยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่กาหนดไว้นั้น จะต้องอาศัยครูผู้สอนเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยครูต้องมีเทคนิค
การสอนที่ดี และมีสื่อนวัตกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพมาจัดประสบการณ์ให้ผู้เรีย นได้เกิดการเรียนรู้ เพราะ
ประสบการณ์ต่างๆ มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังที่ บรูเนอร์ นักจิตวิทยากล่าวว่า “เราสามารถสอนวิชาอะไรก็ได้
ให้ได้ผล ถ้าจัดประสบการณ์ได้สอดคล้องกับโครงสร้างทางปัญญา” (อ้างถึงใน ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน. 2543: 32-33)
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ ครูจะคานึงถึงตัวผู้เรียนเป็นสาคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะได้ผลจริงๆ คือ การเรียน
โดยการกระทาให้ผู้เรียนได้ฝึกหาข้อเท็จจริงจากสื่อต่างๆ ด้วยตนเอง และจากการประชุมวิชาการ ในการพัฒนาการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์ไทย ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 5-6) พบว่า มาตรฐานของวิชาประวัติศาสตร์ไทย
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต่ากว่าเป้าหมาย และส่งผลกระทบไปถึงการศึกษาต่อเนื่องอย่างมี ประสิทธิภาพ
ในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงบรรจุสาระประวัติศาสตร์ไทย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 4 ซึ่งจะทาให้ครูผู้สอนรู้สึกว่า สาระนี้มีความสาคัญและเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนทุกคน
ต้องสอนสาระประวัติศาสตร์ไทยและให้ความสาคัญในการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา ตลอดจน
การวัดผลและประเมินผลจะต้องวัดให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์ด้วย
จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีที่ผ่านมา
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 68.25 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ ร้อยละ 75 ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์รายวิชาที่มีปัญหามากที่สุด คือ รายวิชาประวัติศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 62.20 ต่ากว่าทุกสาระการเรียนรู้ (โรงเรียนบ้านไทรงาม. 2558: 4) จากการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าว แสดง
ให้เห็นว่านักเรียนมีปัญหาในการเรียนสาระประวัติศาสตร์ ดังนี้ 1) ไม่มีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) ในเนื้อหา
ประวัติศาสตร์ 2) ขาดกระบวนการ (Process) วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และแก้ปัญหา 3) มีเจตคติ (Attitude)
ที่ไม่ดีต่อการเรียนประวัติศาสตร์ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก 1) ด้านผู้สอน ได้แก่
1.1) ผู้สอนใช้วิธีสอนที่ไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหา จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการคิด
แก้ปัญหาและค้นคว้าหาความรู้อยู่ในขั้นต่า 1.2) ไม่สอนให้นักเรียนฝึกวิธีการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
และ 1.3) มุ่งสอนแต่เนื้อหาวิชาเป็นหลัก ตามที่ผู้สอนเห็นว่าสาคัญและผู้สอนเป็นผู้กาหนดทุกสิ่งทุกอย่างในการเรียน
การสอนด้วยการท่องจา 2) ด้านเทคนิควิธี ได้แก่ 2.1) การจัดการเรียนการสอนส่วนมากเป็นการบรรยาย เน้นความรู้
ความจา 2.2) ผู้เรียนไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด ค้นคว้าหาความรู้ หรือแก้ปัญหา 2.3) การเรียนใน
ลักษณะที่แยกเรียนเป็นรายวิชา ไม่ส่งเสริมให้เกิดทักษะในการใช้ความรู้อย่างบูรณาการทั้ง ๆ ต้องบูรณาการความรู้
จากศาสตร์สาขาต่างๆ มาใช้อย่างเหมาะสม 3) ยึดครูเป็นศูนย์กลาง เน้นการให้ความรู้ให้ผู้เรียนท่องจาเป็นสาคัญ และ
2.4) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ฝึกการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและการแก้ปัญหา ทาให้นักเรียนมีความรู้ไม่ยั่งยืน
ไม่รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเองไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้บทเรียนสาเร็จรูปขึ้นมาเป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาทั้งในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ปัญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และปัญหา
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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บทเรียนสาเร็จรูป เป็นสื่อทางการศึกษาที่มีคุณค่าทางการจัดการเรียนการสอนหลายประการ เป็นเครื่องมือ
ช่วยให้ครูดาเนินการสอนไปตามลาดับขั้นตอน ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูได้บางโอกาส ช่วยถ่ายทอดเนื้อหาหรือ
ประสบการณ์ที่ซับซ้อนเป็นนามธรรมสูงได้ ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนได้มี
โอกาสปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมการศึกษารายบุคคล ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจ ตามเวลาและโอกาส
ที่อานวย ดังที่ อารินธร ตลับทอง (2553: 25) กล่าวว่า บทเรียนสาเร็จรูปเป็นสื่อทางเทคโนโลยีการศึกษาชนิดหนึ่งที่
นักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เรียนได้ตามลาพัง เป็นกลุ่ม
หรือรายบุคคล เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างกว้างขวาง เป็นการเน้นกระบวนการเรียนรู้
มากกว่าเนื้อหา นักเรียนสามารถตรวจสอบวัดประเมินผลความรู้ของตนเองได้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
สาเร็จรูป นอกจากนี้บทเรียนสาเร็จรูปสามารถทาให้นักเรียนมีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดัง เช่น งานวิจัยของ
ทองคูณ หนองพร้าว (2552: 79) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาต่างๆ ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป
สูงกว่าก่อนเรียนและ/หรือสูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่เรียนมาจากการเรียนการสอนตามปกติ
จากแนวคิดและผลการวิจัยดังกล่าว ทาให้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่า บทเรียนสาเร็จรูปสามารถแก้ปัญหาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์..ได้ และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงขึ้นได้ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา
บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียน
มีพัฒนาการทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ ด้านเจตคติและค่านิยม ตลอดจนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. สร้างบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์กาหนด 80/80
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน จากการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี
3. ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียน จากการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นิยามศัพท์เฉพาะ
บทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี หมายถึง สื่อการเรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียน
เรียนด้วยตนเอง โดยเรียนจากง่ายไปยาก เป็นลาดับขั้นทีละน้อยๆ ตามกรอบ (Frame) พร้อมคาเฉลยจนจบการเรียน
ในแต่ละตอนซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี 9 รัชกาล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี หมายถึง ผลที่เกิดจากความรู้ความสามารถ
ในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนจากการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งวัดได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น
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เจตคติต่อการเรียนจากการใช้บทเรียนสาเร็จรูป หมายถึง ระดับความรู้สึกพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนประวัติศาสตร์ จากการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข และประสบผลสาเร็จ ซึ่งวัดได้จากผลการตอบแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 15 ข้อ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ
บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง
ประวัติพระมหาราชวงศ์จกั รี

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติพระมหา
ราชวงศ์จักรี
2. เจตคติต่อการเรียนจากการใช้บทเรียนสาเร็จรูป

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไทรงาม อาเภอหนอง
หญ้าปล้อง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. บทเรีย นสาเร็จ รูป เรื่ อง ประวัติ พระมหาราชวงศ์จั กรี สาหรั บนั กเรีย นชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6
จานวน 9 เล่ม
2. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 9 แผน
3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 จากการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน
40 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น 0.924
4. แบบวัดเจตคติต่อการเรียน จากการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 15 ข้อ
การดาเนินการทดลอง
แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ.
2538: 216) โดยดาเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จานวน 40 ข้อ
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เพื่อพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน แล้วเก็บคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบของนักเรียนแต่ละคนไว้เพื่อนามา
เปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนสาเร็จรูป
เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จกั รี จานวน 9 แผน ใช้เวลา 9 ชั่วโมง โดยไม่นับรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ดาเนินการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อสิ้นสุดการทดลองทั้ง 9 แผน โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรียนและสอบถามเจตคติที่มีต่อการเรียน
4. ตรวจให้คะแนนการทดสอบหลังเรียน เพื่อนาคะแนนไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ประวัติ
พระมหาราชวงศ์จักรี โดยใช้ขนาดของผล (Effect Size) (Howell. 1992: 284)
3. วิเคราะห์เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนจากการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหา
ราชวงศ์จักรี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () แล้วนาไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อหาระดับเจตคติต่อการเรียน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ขนาดของผล (Effect Size)
สรุปผลการวิจัย
1. บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ
81.10/83.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นบทเรี ย นสาเร็ จ รู ป เรื่ อ ง ประวั ติ พ ระมหาราชวงศ์ จั ก รี ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จากการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่กาหนด ( γ  .50)
3. นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน จากการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
จากการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีประเด็นที่นามาอภิปราย ดังนี้
1. บทเรีย นสาเร็จ รูป เรื่ อง ประวัติ พระมหาราชวงศ์จั กรี สาหรั บนั กเรีย นชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6
มีประสิทธิภาพ 81.10/83.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วไลลักษณ์
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พัสดร (2553: 122), อัญชสา ยิ้มถนอม (2553: 71-72) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นหาคาตอบด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนคิดแก้ไขปัญหา
หรือหาแนวทางในการทากิจกรรมไปสู่ความสาเร็จด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะ ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้กิจกรรม
ดาเนินไปตามจุดหมาย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการที่มุ่งให้ผู้เรียนรับรู้และนากระบวนการไปใช้
จริง มีการวัดผลประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และใช้ผลเพื่อการพัฒนา ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2546: 42) ได้เสนอหลักใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญไว้ว่า 1) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ โดยเป็นผู้สร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง 2) ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน และได้เรียนรู้จากกันและกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
ความคิด และประสบการณ์แก่กันให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ นอกจากนี้การสร้างบทเรียนสาเร็จรูป ได้ยึดหลักในการ
สร้าง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการวางแผน เป็นการพิจารณาตัดสินใจก่อนว่าเลือกเรื่องใดมาสร้างจึงเหมาะสม 2) ขั้น
ดาเนินการ เป็นการทดลองบทเรียนสาเร็จรูป จะเริ่มต้นด้วยการแนะวิธีการและขั้นตอนในการเรียน ทดสอบก่อนเรียน
ลงมือเรียน และทดสอบหลังเรียนเป็นขั้นสุดท้าย การทดลองแต่ละครั้งจะต้องบันทึกผลการทดลอง เพื่อนามาปรับปรุง
แก้ไขสาหรับจะนาไปทดลองในครั้งต่อไป และ 3) ขั้นการนาไปใช้เป็นขั้นที่ได้ทดลองและปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอน
ดังกล่าวแล้วนาบทเรียนสาเร็จรูปออกใช้กับผู้เรียนทั่วไป แต่ต้องคอยฟังผลจากผู้เรียนอยู่เสมอ เพื่อนาข้อบกพร่องมา
แก้ไขต่อไปให้บทเรียนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงต้องหาประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป เพื่อเป็นการประกันว่าบทเรียน
สาเร็จรูปที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในการสอนตามเกณฑ์ที่กาหนด อาจเป็น 90/90 สาหรับเนื้อหาที่เป็นความจา และ
ไม่ต่ากว่า 80/80 สาหรับวิชาที่เป็นทักษะโดยคานึงถึงหลักการที่ว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการ เพื่อช่วยให้การเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้เรียนบรรลุผล นอกจากนี้ในการสร้างบทเรียนสาเร็จรูป ผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบของบทเรียนสาเร็จรูป
ชนิดเส้นตรง เพราะเนื้อจะมีลักษณะเรียงลาดับจากง่ายไปหายาก ตั้งแต่กรอบทีห่ นึ่งไปจนถึงกรอบสุดท้าย เหมาะสมกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนส่วนมากมีความพร้อมทางด้านการเรียนพอสมควร เมื่อเรียนบทเรียนสาเร็จ
รูปลักษณะนี้เข้าใจเรื่องราวได้เร็วขึ้น และถูกต้องมากขึ้น
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน จากการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติ
พระมหาราชวงศ์จักรี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แตกต่างกันตามเกณฑ์ที่กาหนด ( γ  .50) โดยมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ บทเรียนสาเร็จรูปที่สร้างขึ้น
ได้ผ่านขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 ดังนั้น เมื่อนักเรียนได้เรียนจากบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง
ประวัติพระมหาราชวงศ์จักรี นักเรียนจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองคูณ หนองพร้าว
(2552: 79) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบทเรียนสาเร็จรูป เรื่องจังหวัดของเรา
(บุรีรัมย์) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและก่อนเรียนแตกต่างกัน โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้คานึงถึงหลักการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ยึดหลักการพัฒนาผู้เรียนให้ถึงศักยภาพสูงสุด
โดยให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการคิดเชิงระบบ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีรูปแบบการคิดของตนเอง ค้นพบตนเอง 2)
ยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล และหลักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน โดยใช้คุณธรรมนาความรู้ 3) จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการคิด
ได้ลงมือปฏิบัติจริง ครูพร้อมให้คาปรึกษา ให้กาลังใจ เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นว่าตนเองมีศักยภาพในการเรียนรู้
ในเชิงพหุปัญญา ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งหรือหลายด้านพร้อมกัน 4) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยง
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หรือบูรณาการทั้งภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มากที่สุด โดยให้ยืดหยุ่นตามเหตุการณ์
และสภาพท้องถิ่น ใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม และ 5) เน้น
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่ม
3. นักเรียนมีเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียน จากการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัติพระมหา
ราชวงศ์จักรี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบทเรียนสาเร็จรูป
เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เร้าความสนใจได้ดี ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ใช้ภาษาง่าย เหมาะสมกับวัยของ
ผูเ้ รียน จึงทาให้บทเรียนสาเร็จรูปมีคุณค่า ดังนี้ 1) ผู้เรียนมีโอกาสเรียนด้วยตนเอง และดาเนินไปตามความสามารถ
ของตน คล้ายกับผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนกับครูแบบตัวต่อตัว 2) ผู้เรียนตอบผิดก็ไม่มีผู้เยาะเย้ย เพราะไม่มีใครเห็น เมื่อผิด
ก็สามารถแก้ความเข้าใจผิดของตนได้ทันที 3) ตอบสนองความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล 4) เป็นการ
แก้วิธีการศึกษาในปัจจุบันที่นิยมทางานเป็นกลุ่ม และสนใจเนื้อหาวิชาน้อยไป 5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมหรือทบทวนได้ด้วยตนเอง (บุญเกื้อ ควรหาเวช. 2543: 41) ดังนั้น การเรียนด้วย บทเรียนสาเร็จรูปนี้จึง
นับว่าเป็นสื่อที่ช่วยครูเป็นอย่างมากและนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล แต่ทุกคนก็สามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน นอกจากนี้บทเรียนสาเร็จรูปจะเชื่อมโยงความสาเร็จโดยการ
เสริมแรงให้กาลังใจผู้เรียนอยากเรียนมากขึ้น ดังนั้น การจัดสภาพการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้รับแรงเสริม เมื่อ
การเรียนรู้ได้เกิดขึ้น พฤติกรรมใดที่ได้รับแรงเสริม พฤติกรรมนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่นักเรียนเรียนรู้ พฤติกรรมใดที่ไม่ได้ รับ
แรงเสริม แม้ว่าจะเน้นสิ่งที่ครูต้องการให้เกิดก็จะไม่อยู่นานคงทน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. เป็นสื่อการสอนที่ครูผู้สอนให้ ผู้เรียนมีโอกาสเรียนด้วยตนเอง และดาเนินไปตามความสามารถ
ของตน คล้ายกับผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนกับครูแบบตัวต่อตัว
2. เป็นสื่อการสอนที่ครูผู้สอนที่เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมหรือทบทวน
ได้ด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การเรียนรู้ โดยใช้ยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ และสภาพท้องถิ่น ใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสมจะเชื่อมโยงความสาเร็จ โดยการเสริมแรงให้ผู้เรียนอยากเรียนมากขึ้น
2. เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เร้าความสนใจได้ดี ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ใช้ภาษาง่าย
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จึงทาให้บทเรียนสาเร็จรูป มีคุณค่า
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NBUE058: ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
TEACHERS’ OPINIONS TOWARDS THE IMPORTANCE OF EFFICIENT LEADERSHIP
CHARACTERISTIC OF PRIVATE SCHOOL ADMINISTRATORS IN BANGKAPI DISTRICT,
BANGKOK
นวพร คมชิตจิระ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของ
คุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ
และประสบการณ์การทางาน จานวน 140 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
ความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มปี ระสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นของครู ที่มีต่ อความสาคัญของคุ ณลัก ษณะภาวะผู้นาที่มีป ระสิ ทธิภาพของผู้บ ริหาร
โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นลาดับแรก ได้แก่ ด้านทักษะชีวิต (  = 4.39, S.D. = 0.47) ลาดับที่ 2
ได้แก่ ด้านทักษะมนุษย์ (  = 4.35, S.D. = 0.47) ลาดับที่ 3 ได้แก่ ด้านทักษะทางแนวความคิด (  = 4.23, S.D.
= 0.47) และลาดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านทักษะทางเทคนิค (  = 4.21, S.D. = 0.50)
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มตี ่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริห ารโรงเรี ยนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุง เทพมหานคร จาแนกตามเพศ โดยรวมไม่ แตกต่างกั น แต่เมื่ อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทักษะชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความ
แตกต่าง จาแนกตามประสบการณ์ทางาน ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: คุณลักษณะภาวะผู้นา, ความคิดเห็น
Abstract
The objectives of this research were to study and compare teachers' opinions towards the
importance of efficient leadership characteristic of private school administrators in Bangkapi district,
Bangkok, classified by gender and working experience. The samples included 140 teachers working in
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private school in Bangkapi district, Bangkok. The 5-rating scale questionnaire was used as a tool of this
study. The Alpha coefficient reliability of the questionnaire is 0.98. The statistics for analyzing data are
frequency, percentage, mean (  ), Standard Deviation (S.D.), t-test, and F test.
The results of the research revealed that
1. The teachers' opinions towards the importance of efficient leadership characteristic of
private school administrators in Bangkapi district, Bangkok were at high level in every aspect, as follows:
the life skill (  = 4.39, S.D. = 0.47), human skill (  = 4.35, S.D. = 0.47), conceptual skill (  = 4.23,
S.D. = 0.47), and technical skill (  = 4.21, S.D. = 0.50), respectively.
2. The teachers' opinions towards the importance of efficient leadership characteristic of
private school administrators in Bangkapi district, Bangkok, classified by gender in an overall were not
significant different but found significantly difference at .05 level in the life skill aspect, while classified by
working experience were not significant different.
Keywords: Leadership characteristic, teacher’s opinion
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบัน ก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมื อง การปกครองและวัฒ นธรรมอย่ างรวดเร็ว และส่ง ผลกระทบไปทั่ วโลก ในยุคที่ โลกไร้
พรมแดน พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้สังคมมีการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆ มีการ
ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างกัน ทาให้ต้องปรับเปลี่ยนการดาเนินนโยบายให้เท่ าทันกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ (สานักงาน
เลขาธิการแห่งชาติ. 2552: คานา)
สังคมไทยในปัจจุบันก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา สถานศึกษาจึงมีความสาคัญในการดาเนินกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สถานศึกษาจึงต้องพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สอดคล้องกับต่อสภาพแวดล้อม เพื่อให้การ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพ บุคลากรทางการศึกษาจาเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษา จาเป็นต้องมีความรู้ด้านการบริหารการศึกษา ทั กษะในการบริหารงาน และภาวะผู้นา
จึงจะสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะนี้
ในการบริหารสถานศึกษา ภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสาคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่
ความสาเร็จ ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นามีการตัดสินใจที่ถู กต้องเหมาะสมได้ทันกับสถานการณ์ และสามารถโน้มน้าวให้
บุคลากรปฏิบัติตามการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อให้งานประสบความสาเร็จ บรรลุเป้าหมาย (ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี.
2557: 13) ผู้บริหารที่ขาดภาวะผู้นา ทาให้บุคลากรเกิดความเบื่อหน่ายและขาดขวัญกาลังใจ ปฏิบัติงานไม่เต็ม
ความสามารถ ไม่อยากทางาน และเป็นสาเหตุให้เปลี่ยนงานได้
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติของผู้บริหาร ในด้านภาวะผู้นา และความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนเอกชน ที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนา
ผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรของสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ของครูที่มีเพศและประสบการณ์การทางานที่แตกต่าง
กัน
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นา ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการศึกษาดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
จานวน 212 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
จานวน 140 คน โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยเทียบจากตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie; & Morgan)
2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
2.1.1 เพศ จาแนกเป็น เพศชายและเพศหญิง
2.1.2 ประสบการณ์การทางานของครู จาแนกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
2.1.2.1 น้อยกว่า 5 ปี
2.1.2.2 5-10 ปี
2.1.2.3 มากกว่า 10 ปี
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน คือ ด้านทักษะทางเทคนิค ด้าน
ทักษะมนุษย์ ด้านทักษะทางแนวความคิด และด้านทักษะชีวิต การแบ่งคุณลักษณะภาวะผู้นาที่ มีประสิทธิภาพ
ออกเป็น 4 ด้านนี้ ได้ประยุกต์จากแนวคิดทักษะความเป็นผู้นาของ โรเบิร์ ต แอล คาท์ซ, มัมฟอร์ด และคณะ กับ
แนวคิดการเป็นผู้บริหารที่ดีของ สุทธิชัย ปัญญโรจน์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นา ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
1. เพศ
1.1 เพศชาย
1.2 เพศหญิง
2. ประสบการณ์การทางาน
2.1 น้อยกว่า 5 ปี
2.2 5-10 ปี
2.3 มากกว่า 10 ปี

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของ
คุณลักษณะภาวะผู้นาทีม่ ีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหาร ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านทักษะทางเทคนิค
2. ด้านทักษะมนุษย์
3. ด้านทักษะทางแนวความคิด
4. ด้านทักษะชีวิต

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย
1. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
2. ครูที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อานวยการโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนด้ วยวิธีการ
ต่างๆ ในโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
คุณลักษณะภาวะผู้นา หมายถึง คุณสมบัติที่ทาให้ผู้บริหารมีพฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
และใช้ อิ ท ธิ พ ลอ านาจของตนในการกระตุ้ น โน้ ม น้ า ว จู ง ใจให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเต็ ม ใจปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งในเครื่องมือวิจัยของสาระนิพนธ์ฉบับนี้ จาแนกคุณลักษณะ
ภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพออก เป็น 4 ด้าน ได้แก่
1. ทักษะทางเทคนิค หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจง
รวมถึงความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคนิค วิธีการทางเทคนิค และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจง ทักษะนี้ยัง
เกี่ยวข้องกับความรู้และความสามารถพิเศษ ที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการใช้เครื่องมือและเทคนิค
ในการแก้ปัญหาที่เฉพาะเจาะจงอีกด้วย
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2. ทักษะมนุษย์ หมายถึง ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่ นในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้แก่ ประสานงาน อานวยความสะดวก สื่อสาร จัดการความขัดแย้ง รวมถึงความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ
กระตุ้นให้บุคลากรมีกาลังใจมากขึ้น และต้องการมีส่วนร่วมในการทางานมากขึ้น
3. ทักษะทางแนวความคิด หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญาที่จะมองเห็นองค์รวมขององค์การ
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ความสามารถในการคิดรวบยอด คิดวางแผน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
คิดสร้างสรรค์
4. ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว
และสังคม เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข ประกอบด้วย การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
การปรับตัว การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การวางตัวได้ถูกต้อง เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ การแบ่งเวลา
ให้สมดุลระหว่างงานกับชีวิตครอบครัว
ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นา ที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โดยอาศัยพื้นฐานทางประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล
ประสบการณ์การทางาน หมายถึง ระยะเวลาการทางานของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเอกชน ในเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ น้อยกว่า 5 ปี 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจยั ได้ศกึ ษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
โดยวิธีการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของครูโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
และได้กาหนดขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้าตามลาดับ ดังนี้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จานวน
212 คน ผู้วิจัยทาการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยเทียบจากตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie; & Morgan) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2557: 49) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 140 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการศึกษาค้นคว้ า
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ยึดวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการศึกษาเป็นหลัก โดยมีลักษณะของเครื่องมือ
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ประกอบด้วย เพศ และประสบการณ์
การทางาน ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของลักษณะภาวะ
ผู้นาที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะทาง
เทคนิค ด้านทักษะมนุษย์ ด้านทักษะทางแนวความคิด และด้านทักษะชีวิต
ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การวัด
ของ ลิเคิร์ท (Likert) (สุวิมล ติรกานันท์. 2556: 91) มีเกณฑ์การวัด ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าสาคัญระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าสาคัญระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าสาคัญระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าสาคัญระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าสาคัญระดับน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีวิธีดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าแนวความคิด ทฤษฎี เอกสาร บทความ และผลงานวิจัยที่เกี่ ยวกับคุณลักษณะ
ภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพ
2. สร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะ
ภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพ ว่ามีคุณลักษณะภาวะผู้นาแต่ละรายการมีความสาคัญต่อการเป็นผู้นาในระดับใด โดย
ประยุกต์จากแนวคิดทักษะความเป็นผู้นาของ โรเบิร์ต แอล คาท์ซ, มัมฟอร์ด และคณะ กับแนวคิดการเป็นผู้บริหารที่ดี
ของ สุทธิชัย ปัญญโรจน์ แบ่งคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพออกเป็น 4 ด้ าน ได้แก่ ด้านทักษะทางเทคนิค
ด้านทักษะมนุษย์ ด้านทักษะทางแนวความคิด และด้านทักษะชีวิต
3. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบพิจารณาความถูกต้อง
ครอบคลุมด้านเนื้อหา และการใช้ภาษา จากนั้นนาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้ถกู ต้องสมบูรณ์
4. หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
คุณลักษณะที่ต้องการวัด ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ จากนั้นวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1
5. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น = 0.98
6. นาแบบสอบฉบับสมบูรณ์ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิ จัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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2. ผู้วิจัยเดินทางด้วยตนเองไปยังโรงเรียนที่เป็นประชากรในการวิจัย และขอความอนุเคราะห์
ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ตอบแบบสอบถาม โดยติดต่อฝ่ายธุรการของโรงเรียน และอธิบายเหตุผลการทาวิจัย
3. รับแบบสอบถามคืนตามวันที่ฝ่ายธุรการของโรงเรียนนัด หลังจากผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
4. ผู้วิจัยทาการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่รับคืนจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ น ครู ผู้ สอน ได้ รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น มา จ านวน 158 ฉบั บ จากแบบสอบถามที่ ส่ ง ไปทั้ ง หมด 170 ฉบั บ
แบบสอบถามได้รับการตอบครบถ้วนสมบูรณ์ 144 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.71 ของแบบสอบถามทั้งหมดที่ส่งไป
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสให้
คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 เมื่อผู้ตอบเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความสาคัญมากที่สุด
4 เมื่อผู้ตอบเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความสาคัญมาก
3 เมื่อผู้ตอบเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความสาคัญปานกลาง
2 เมื่อผู้ตอบเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความสาคัญน้อย
1 เมื่อผู้ตอบเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความสาคัญน้อยที่สุด
ขั้นตอนที่ 2 บั น ทึ ก ข้ อ มู ลลงในแฟ้ ม ข้ อ มู ลคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศและประสบการณ์
การทางาน จานวน 2 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าความถี่และค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุ ณลักษณะภาวะ
ผู้นาที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน วิเคราะห์ข้อ มูลโดยใช้
สถิติการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและรายข้อ
การแปลผลคะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ความส าคั ญ ของคุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้ น าที่ มี
ประสิทธิภาพ ว่ามีสาคัญในระดับใด ตามเกณฑ์การแบ่งระดับของ เบสท์ (Best. 1981: 182) แปลผลได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าสาคัญระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าสาคัญระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าสาคัญระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าสาคัญระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าสาคัญระดับน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
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1.2 ค่าเฉลี่ย (  )
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ใช้ในการหาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม
2.2 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach. 1990: 204) ใช้
ในการหาค่าหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
3. สถิติทดสอบสมมติฐาน
3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบค่าที
(t-test)
3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามประสบการณ์ทางาน โดยใช้
การทดสอบค่าเอฟ (F test)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีเพศหญิง จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 รองลงมาคือ เพศ
ชาย จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 ตามลาดับ และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางาน มากกว่า 10 ปี จานวน 56
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.00 รองลงมามี ประสบการณ์ การท างาน 5-10 ปี จ านวน 47 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.57 มี
ประสบการณ์การทางานมีประสบการณ์การทางาน น้อยกว่า 5 ปี น้อยที่สุด จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 26.43
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของครูที่มีต่อ ความสาคัญของคุณลักษณะ
ภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน
คุณลักษณะผู้นาทีม่ ีประสิทธิภาพ
1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. ด้านการบริการที่ดี
3. ด้านการพัฒนาตนเอง
4. ด้านการการทางานเป็นทีม
รวม



4.21
4.35
4.23
4.39
4.30

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
0.50
มาก
0.47
มาก
0.47
มาก
0.47
มาก
0.44
มาก

ลาดับที่
4
2
3
1
-
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จากตาราง 1 พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้ นาที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.30, S.D. = 0.44)
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นลาดับแรก ได้แก่ ด้านทักษะ
ชีวิต (  = 4.39, S.D. = 0.47) ลาดับที่ 2 ได้แก่ ด้านทักษะมนุษย์ (  = 4.35, S.D. = 0.47) ลาดับที่ 3 ได้แก่ ด้าน
ทักษะทางแนวความคิด (  = 4.23, S.D. = 0.47) และลาดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านทักษะทางเทคนิค  = 4.21, S.D.
= 0.50)
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รายด้าน
1. ด้านทักษะทางเทคนิค
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลั กษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านทักษะทางเทคนิค อยู่ในระดับมาก (  = 4.21, S.D. = 0.50)
และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นลาดับแรก ได้แก่ มีทักษะการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (  = 4.31, S.D. = 0.60) ลาดับที่ 2 ได้แก่ มีการวางแผน กาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
และ ตั้งเป้าหมายในการดาเนินงานอย่างชัดเจน (  = 4.31, S.D. = 0.69) ลาดับที่ 3 ได้แก่ มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ในการจัดการศึกษา (  = 4.29, S.D. = 0.64) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา (  = 3.99, S.D. = 0.71)
2. ด้านทักษะมนุษย์
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลั กษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านทักษะมนุษย์ อยู่ในระดับมาก (  = 4.35, S.D. = 0.47) และ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นลาดับแรก เห็นคุณค่าของผู้อื่น
และให้เกียรติผู้อื่น (  = 4.54, S.D. = 0.58) อยู่ในระดับมากที่สุด ลาดับที่ 2 ได้แก่ สามารถทางานร่วมกับผู้ อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (  = 4.46, S.D. = 0.62) และมีมารยาทสังคม (  = 4.46, S.D. = 0.62) อยู่ในระดับมาก
ลาดับที่ 3 ได้แก่ มีมนุษยสัมพันธ์กับคนทุกระดับอย่างเหมาะสม (  = 4.40, S.D. = 0.57) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ได้แก่ สามารถคลี่คลายความขัดแย้ง (  = 4.18, S.D. = 0.70)
3. ด้านทักษะทางแนวความคิด
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านทักษะทางแนวความคิด อยู่ในระดับมาก (  = 4.23, S.D. =
0.47) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นลาดับแรก ได้แก่ มีทัศนคติ
เชิงบวก มองโลกในแง่ดี (  = 4.39, S.D. = 0.61) ลาดับที่ 2 มีสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด (  = 4.32, S.D. =
0.63) ลาดับที่ 3 ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และเป็นไปได้ (  = 4.31, S.D. = 0.62) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่
สามารถออกแบบแนวทางการทางานใหม่ๆ (  = 4.08, S.D. = 0.71)
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4. ด้านทักษะชีวิต
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้ นาที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านทักษะชีวิต อยู่ในระดับมาก (  = 4.39, S.D. = 0.47) และ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นลาดับแรก ได้แก่ มี
คุณธรรม จริยธรรม (  = 4.53, S.D. = 0.58) ลาดับที่ 2 ได้แก่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (  = 4.51,
S.D. = 0.61) และมีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (  = 4.51, S.D. = 0.61) ลาดับที่ 3 ได้แก่ มีความมุ่งมั่นใน
การทาสิ่งต่างๆ ให้บรรลุผลสาเร็จ (  = 4.50, S.D. = 0.59) อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด ได้แก่ มีอารมณ์ขัน สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดในสถานการณ์ที่เหมาะสม (  = 4.21, S.D. = 0.72)
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปรเพศ และประสบการณ์
การทางาน
พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิ ภาพของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านทักษะชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง จาแนกตาม
ประสบการณ์ทางาน ทัง้ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีป ระสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านทักษะชีวิต ด้านทักษะมนุษย์ ด้านทักษะทางแนวความคิด
และด้านทักษะทางเทคนิค ตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปรเพศและประสบการณ์การทางาน
ปรากฏผล ดังนี้
2.1 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่ มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน
แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทักษะชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่
พบความแตกต่าง
2.2 ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามตัวแปรประสบการณ์การทางาน พบว่า ทั้ง
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้ นาที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1
.
จากการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า คุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพมี
ความสาคัญมากต่อการเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านทักษะทางเทคนิค ด้านทักษะมนุษย์
ด้านทักษะทางแนวความคิด และด้านทักษะชีวิต ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวความคิดของ คาท์ซ (Katz. 1955;
อ้างถึงใน Northouse. 2013; และ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 2557: 45) ที่กล่าวว่า การบริหารงานที่มีประสิทธิผลรวมถึง
ความเป็นผู้นา ขึ้นอยู่กับทักษะความเป็นผู้นาซึ่งแตกต่างจากคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ คุณลักษณะเป็นสิ่งที่ผู้นา
เป็น หรืออยู่ภายในตัว แต่ทักษะเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ ซึ่งทักษะความเป็นผู้นาที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ ทักษะทางด้าน
เทคนิค ด้านมนุษย์ และด้านแนวความคิด และสอดคล้องกับแนวความคิดของ สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ว่าการเป็น
ผูบ้ ริหารที่ดีต้องมีทักษะ และมีศิลปะ ในการทางาน ซึ่งทักษะในการบริหารงานนั้น ได้แก่ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และ
เก่งดาเนินชีวิต อันได้แก่ ทักษะชีวิต ซึ่งมีความสาคัญพอๆกับทักษะในการทางาน
1.1 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภ าพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านทักษะทางเทคนิค อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็ น รายข้ อ พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ข้ อ โดยข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากเป็ น ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ มี ทั ก ษะการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพ ลาดับที่ 2 ได้แก่ มีการวางแผน กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานและ ตั้งเป้าหมายในการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน ลาดับที่ 3 ได้แก่ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการจัดการศึกษา
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า คุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพ
ด้านทักษะทางเทคนิค มีความสาคัญมากต่อการเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีทักษะการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวางแผน กาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และตั้งเป้าหมายในการดาเนินงานอย่างชัดเจน
และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการจัดการศึกษา เนื่องจากคุณลักษณะดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรง
ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการสารวจของ Center for Creative Leadership (CCL)
เมื่อปี 2005 พบว่า ทักษะหรือปัจจัยที่สาคัญต่อความเป็นผู้นามีด้วยกัน 8 ประการ (ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 2549: 121130) ตัวอย่างทักษะดังกล่าว คือ การใช้รูปแบบของการจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยมีทักษะในการสื่อสารเพื่อนาไปสู่
การมีส่วนร่วมกับบุคคลอื่น และสอดคล้องแนวความคิดของ ดูบริน (DuBrin. 2010; อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี.
2557: 40) ที่กล่าวถึงบทบาทการเป็นผู้นา เป็นนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ ผู้นากาหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางสาหรับ
องค์การ และแนวคิดของ เบนนิส (Bennis; อ้างถึงใน Ivancevich; Konopaske; & Matteson. 2008; และ ชัยเสฏฐ์
พรหมศรี. 255 : 14) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะทั่วไปของผู้นาที่มีประสิทธิผล ว่าผู้นาเป็นผู้กาหนดทิศทางและแนวทาง
ปฏิบัติให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงแนวคิดโมเดลทักษะความเป็นผู้นาของ มัมฟอร์ด และคณะ (Mumford; et al)
(Northouse. 2013; อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 2557: 49) ประกอบด้วย องค์ประกอบที่สาคัญหลายประการ
อย่างเช่น ความรู้ความสามารถทางสติปัญญา ประสบการณ์ในอาชีพ
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1.2 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านทักษะมนุษย์ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นลาดับแรก ได้แก่ เห็นคุณค่าของผู้อื่น และให้
เกียรติผู้อื่น อยู่ในระดับมากที่สุด ลาดับที่สอง ได้แก่ สามารถทางานร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
มารยาทสังคม อยู่ในระดับมาก ลาดับที่สาม ได้แก่ มีมนุษยสัมพันธ์กับคน ทุกระดับอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า คุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพ
ด้านทักษะมนุษย์ ความสาคัญมากต่อการเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเห็นคุณค่าของผู้อื่น
และให้เกียรติผู้อื่น มีความสาคัญมากที่สุด ซึ่งอาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่มีความต้องการยกย่องนับถือ (Esteem
Needs) ตามทฤษฎีความต้องการตามลาดับขั้นของ มาสโลว์ (Maslow) (วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี; และศิรินันท์ ดารงผล.
2557: 167) และครูส่วนใหญ่คิดว่า ความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีมารยาทสังคม
การมีมนุษยสัมพันธ์กับคนทุกระดับอย่างเหมาะสม มีความสาคัญมากต่อการเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เช่นกัน
เนื่องจากเป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ศิลา (2556) เรื่อง
การศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร สานักงานเขต
บางเขน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ คือ ด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ด้านการไว้วางใจ ด้านการเจรจาต่อรอง ด้าน
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ด้านการทางานเป็นทีม และด้านการบริหารเวลา
ผลการวิจัยนี้ ยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ แคทซ์ (Katz. 1955; อ้างถึงใน Northouse,
2013; ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 2557: 45) ที่กล่าวว่า ทักษะความเป็นผู้นา ทางด้านมนุษย์ คือ ความสามารถในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่นในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงาน อานวยความสะดวก สื่อสาร จัดการความขัดแย้ง
รวมถึงความสามารถในการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้บุคลากรมีกาลังใจมากขึ้น และต้องการมีส่วนร่วมในการทางาน
มากขึ้น
1.3 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านทักษะทางแนวความคิด อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นลาดับแรก ได้แก่ มีทัศนคติเชิงบวก มอง
โลกในแง่ดี ลาดับที่สอง มีสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ลาดับที่สาม ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และเป็นไปได้
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า คุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพ
ด้านทักษะทางแนวความคิด มีความสาคัญมากต่อการเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีทัศนคติ
เชิงบวก มองโลกในแง่ดี มีสติปัญญาความเฉลียวฉลาด และ มีวิสัยทัศน์ทชี่ ัดเจนและเป็นไปได้
ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ แคทซ์ (Katz. Katz; อ้างถึงใน Northouse. 2013; ชัย
เสฏฐ์ พรหมศรี. 2557: 45) ที่กล่าวว่า การบริหารงานที่มีประสิทธิผลรวมถึงความเป็นผู้นา ขึ้นอยู่กับทักษะความเป็น
ผู้นา ที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ ทักษะทางด้านเทคนิค ทักษะทางด้านมนุษย์ และทักษะทางด้านแนวความคิด ซึ่งเป็น
ความสามารถทางสติ ปั ญ ญาที่ จ ะมองเห็ น องค์ ร วมขององค์ ก าร เห็ น ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างองค์ ประกอบต่ างๆ
ความสามารถในการคิดรวบยอด วางแผน วิเคราะห์ และการคิดเชิงกลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลการสารวจของ Center
for Creative Leadership (CCL) เมื่อปี 2005 พบว่า ทักษะหรือปัจจัยที่สาคัญต่อความเป็นผู้นามีด้วยกัน 8 ประการ
(ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 2549: 121-130) ซึ่งหนึ่งในทักษะดังกล่าว คือ ความฉลาดหลักแหลม และสอดคล้องกับแนวคิด
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ของ Fernando Sanchez-Arias (2004; อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 2549: 96-98) ได้ระบุถึงบทบาทที่แตกต่างกัน
5 แบบของการเป็นผู้นาที่ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งหนึ่งในบทบาทดังกล่าว คือ บทบาทผู้สร้างวิสัยทัศน์ ผู้นา
สร้างวิสัยทัศน์และรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อทาให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริงได้ และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยมิชแิ กน (ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร. 2553) ซึ่งยืนยันว่า องค์กรที่ประสบความสาเร็จนั้น เป็นผลมาจาก
การที่ผู้บริหารของตนมีภาวะผู้นา หนึ่งในคุณคุณสมบัติในการเป็นผู้นาที่ดี คือ ผู้นาที่ดีต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองเห็น
ภาพในอนาคตที่คนอื่นมองไม่ เห็น มองเห็นโอกาสในอนาคตได้ และสามารถกาหนดเป้าหมาย และแผนงานในการ
ไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างชัดเจน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กุสุมา ยี่ภู่ (2553: 105-107; อ้างถึงใน ภาคภูมิ
งอกงาม. 2556: 88) เรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพที่พึงประสงค์ในทรรศนะของครูโ รงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 พบว่า ครูให้ความสาคัญกับความเป็นผู้นา และวิสัยทัศน์มาก
1.4 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านทักษะชีวิต อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นลาดับแรก ได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรม ลาดับที่
สอง ได้แก่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และมีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ลาดับที่สาม ได้แก่
มีความมุ่งมั่นในการทาสิ่งต่างๆ ให้บรรลุผลสาเร็จ อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสามลาดับ
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า คุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพ
ด้านทักษะชีวิต มีความสาคัญมากต่อการเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีคุณธรรม จริยธรรม
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และมีความมุ่งมั่นในการทาสิ่งต่างๆ ให้
บรรลุผลสาเร็จ อาจเนื่องมาจากการที่ครูส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคม มากที่สุด และครูมี ความคิดเห็นว่าความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีวินัยในตนเอง และมี
ความมุ่งมั่นในการทาสิ่งต่างๆให้บรรลุผลสาเร็จ มีความสาคัญต่อผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมากที่สุดเช่นกัน เนื่องจาก
ในการทางาน จากภาระหน้าที่ของผู้บริหารมีมาก มีปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานมากมาย ความอดทน ไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค และมีความมุ่งมั่นในการทาสิ่งต่างๆให้บรรลุผลสาเร็จของผู้บริหาร จึงมีความสาคัญมากในการบริหาร
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ Trevino, Hartman, & Brown (2000)
(ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 2557: 347) พบว่ า ผู้บริหารระดับอาวุโสหลายท่านมองว่า พวกเขามีหลักเกณฑ์ที่ทาตามแนว
ปฏิบัติที่เป็นสากล และพยายามตอบสนองต่อความต้องการของสังคม มีความยุติธรรมและเอาใจใส่ต่อการตัดสินใจ
ของตน นอกจากนี้พวกเขายังสันนิษฐานอีกด้วยว่า ผู้นาที่ดีโดยความหมาย คือ ผู้นาที่มีจริยธรรม และสอดคล้อง กับ
แนวความคิดของ สุทธิชัย ปัญญโรจน์ (2554) ที่กล่าวว่า การเป็นผู้บริหารที่ดีต้องมีทักษะ และมีศิลปะ ในการทางาน
ทักษะในการดาเนินชีวิตมีความสาคัญพอๆกับทักษะในการทางาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Kouzes; & Posner
(อ้างถึงใน Reece. 2011; ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 2557: 15) ได้กล่าวถึงแนวปฏิบัติที่สาคัญ 5 ประการ สาหรับการเป็น
ผู้นาที่ยอดเยี่ยม ซึ่งหนึ่งในแนวปฏิบัติดังกล่าว คือ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ผู้นาต้องแสดงตนเป็นแบบอย่าง
ต่อพฤติกรรมที่ตนคาดหวังต่อบุคคลอื่น และสอดคล้องกับแนวคิดของ Lloyd Baird (ลอยด์ เบรด. 2551: 29-30)
ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้นาที่มีประสิทธิผลข้อหนึ่ง คือ มีความไม่ลดละ ผู้นาสามารถรักษาความมุ่งมั่นในเชิงบวก
โดยมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากน้อยเพียงใด และยังสอดคล้องกับผลสารวจของ
Center for Creative Leadership (CCL) เมื่อปี 2005 พบว่า ทักษะหรือปัจจัยที่สาคัญต่อความเป็นผู้นามีด้วยกัน 8
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ประการ (ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 2549: 121-130 ) ซึ่งหนึ่งในทักษะดังกล่าว คือ การทาสิ่งต่างๆให้สาเร็จลุล่วง ไม่ว่าจะมี
การต่อต้าน หรืออุปสรรคใดๆ ก็ตาม โดยทางานอย่างเต็มกาลังไม่ย่อท้อ
2. การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ ความส าคั ญ ของคุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้ น า ที่ มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ของครูที่มี เพศ และประสบการณ์การ
ทางานที่แตกต่างกัน ปรากฏผลดังนี้
2.1 ครูมีความคิดเห็นต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่ มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ต่างให้ความสาคัญกับคุณลักษณะภาวะผู้นาที่
มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กุสุมา ยี่ภู่ (2553) เรื่อง คุณลักษณะ
ผู้บริหารมืออาชีพที่พึงประสงค์ในทรรศนะของครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
เขต 2 พบว่า ครูให้ความสาคัญกับความเป็นผู้นา และวิสัยทัศน์มาก (อ้างถึงใน ภาคภูมิ งอกงาม. 2556: 88)
ครูมีความคิดเห็นต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ ด้านทักษะชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของผู้วิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูเพศ
หญิง เพศชาย มีความคิดเห็นต่อทักษะชีวิตแตกต่างกัน ส่วนด้านทักษะทางเทคนิค ทักษะด้านมนุษย์และทักษะทาง
ความคิด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่ทั้งเพศหญิงและ
เพศชาย ต่างให้ความสาคัญกับคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมาก เช่นเดียวกัน
2.2 ครูมีความคิดเห็นต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามประสบการณ์ทางาน ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของผู้วิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่ที่ประสบการณ์การทางานแตกต่างกัน
ต่างมีความคิดเห็นต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนไม่แตกต่าง
กัน ครูส่วนใหญ่ล้วนแต่ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมาก
ซึ่งผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ กาญจนา ศิลา (2557: 104) เรื่อง การศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตบางเขน จาแนกตามประสบการณ์การ
ทางาน พบว่าภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเจรจาต่อรอง มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แต่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กุสุมา ยี่ภู่ (2553: 105-107) เรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารมือ
อาชีพที่พึงประสงค์ในทรรศนะของครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
พบว่า ครูให้ความสาคัญกับความเป็นผู้นา และวิสัยทัศน์มาก (อ้างถึงใน ภาคภูมิ งอกงาม. 2556: 88)
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอเสนอแนะในการนาไปใช้เพื่อพัฒนา ดังนี้
1. จากการวิจัยพบว่าครูให้ ความสาคัญกับคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภ าพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนมาก ทั้ง 4 ด้าน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะภาวะผู้ นาที่มีประสิทธิภาพ
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ทั้ง 4 ด้าน จะทาให้เกิดความเชื่อถือศรัทธา สามารถโน้มน้าวจูงใจให้ครูปฏิ บัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถบรรลุ
เป้าหมายของสถานศึกษา
2. จากการวิจัยพบว่าครูให้ความสาคัญกับคุณลักษณะภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อ ดังนี้ ลาดับแรก ได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรม ลาดับที่ 2 ได้แก่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
และมีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ลาดับที่ 3 ได้แก่ มีความมุ่งมั่นในการทาสิ่งต่างๆให้บรรลุผลสาเร็จ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงควรพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะดังกล่าว เพื่อแบบอย่างที่ดีงาม เป็นการสร้างขวัญกาลังใจในการ
ทางาน สร้างความร่ วมมือระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา ให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันทางานฝ่าฟัน
อุปสรรคต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. การทาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาความความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผู้นาที่
มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ควรศึกษาความความคิดเห็น
ของครู ที่ มี ต่ อ ความส าคั ญ ของคุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้ น าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด สานั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สามารถศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และผู้บริหารที่มีต่อความสาคัญของคุณลักษณะ
ภาวะผู้นา ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่
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NBUE059: พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
THE MANAGEMENT BEHAVIOR IN ACCORDANCE WITH GOOD GOVERNANCE OF
SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
2AYUTTHAYA
ปราณี นกโนรี 1 ดร.สิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่มีตาแหน่งด้านการบริหารแตกต่างกัน และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีประสบการณ์ทางานด้านการบริหารสถานศึกษาที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
ผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนในอาเภอลาดบัวหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 2 ซึ่งมีทั้งหมด 24 โรงเรียน จานวน 24 คน โดยจาแนกตามตาแหน่งด้านการบริหาร และประสบการณ์การทางาน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สรุปโดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน (  = 3.93, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า หลักการมีส่วนร่วม มีการปฏิบัติ
มากเป็นอันดับที่ 1 (  = 3.99, S.D. = 0.46) รองลงมาได้แก่ หลักคุณธรรม (  = 3.96, S.D. = 0.45) หลักความ
รับผิดชอบ (  = 3.94, S.D. = 0.46) หลักความคุ้มค่า (  = 3.92, S.D. = 0.43) หลักความโปร่งใส (  = 3.91,
S.D. = 0.46) และหลักนิติธรรม (  = 3.91, S.D. = 0.50) ตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบ พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สานั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธยาเขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ ง ทางการบริ ห ารและ
ประสบการณ์การทางาน พบว่า ผู้บริหารที่มีตาแหน่งด้านการบริหารต่างกันมีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ที่แตกต่างกัน และพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษามีพฤติกรรมการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่ดารงตาแหน่งผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้บริหาร
ผู้บ ริห ารที่ป ระสบการณ์ ทางานที่ แ ตกต่ า งกั น พบว่ า มีพ ฤติก รรมการบริห ารตามหลั กธรรมาภิ บาลที่
แตกต่างกัน และพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 10 ปี มีพฤติกรรมการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลมากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางานมากกว่า 10 ปี
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คาสาคัญ: พฤติกรรมการบริหาร, หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
Abstract
This research was to study the management behaviors in accordance with good governance of
school administrators in different positions, and to compare the management behaviors in accordance
with good governance of school administrators in different academy administration experiences. The
samples, divided by administration positions and experiences, were 24 school administrators from 24
schools in Ladbualuang District under Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2. The
questionnaire was used to gather the data. The statistics used in analyzing the data included percentage,
mean, Standard Deviation, and t-test.
The results were found that:
1. In overall, the school administrators had management behaviors in keeping with good
governance in the “Much” level for all 6 approaches (  = 3.93, S.D. = 0.46). When considering each
approaches, it was found that “Participation” was mostly chosen to apply in their schools (  = 3.99, S.D.
= 0.46), then, “Morality” (  = 3.96, S.D. = 0.45), “Responsibility” (  = 3.94, S.D. = 0.46), “Cost” (  =
3.92, S.D. = 0.43), “Accountability” (  = 3.91, S.D. = 0.46), and “The Rule of Law” (  = 3.91, S.D. =
0.50), respectively.
2. The comparison of the management behaviors in accordance with good governance of
school administrators in Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2, divided by administration
positions and experiences showed that in different administration positions, there were different good
governance approaches management behaviors. Moreover, the administrators who took positions of
directors were more concentrated in good governance management than the deputy directors.
When considering the different management experiences of administrators, it was found that
they had different ways in management behaviors in accordance with good governance. Moreover, it was
found that the administrators who had less than 10 years of experiences in management were more
concentrated in good governance management than the ones who had more than 10 years of
experiences in management.
Keywords: ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2546 เริ่มมี
ผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ 9 ตุลาคม 2546 ซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าวแรกหรือเรียกได้ว่าเป็นการวางฐานในการ
บริหารราชการแนวใหม่ ซึ่ งมีรายละเอียดโดยสรุปและพัฒนาการเกี่ยวกับธรรมาภิบาลว่าพื้นฐานของการบริหาร
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กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมี 6 ประการ คือหลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ภายหลังระเบียบนี้ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แต่ยังคงองค์ประกอบทั้ง 6 ไว้ (คณะทางานส่งเสริมธรรมาภิบาลของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี. 2557: 3)
นอกจากนั้น Good Governance หรือ ธรรมาภิบาล ยังเป็นวิธีการที่นามาใช้ในการบริหารจัดการองค์การ
หรือประเทศให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพในการ
แก้ปัญหาของสั งคม นามาซึ่ งความเจริญในด้านต่างๆ นอกจากนั้นยัง นับเป็น กติก า หรือ กฎเกณฑ์การบริหาร
ปกครองที่ดี เหมาะสมและเป็นธรรม มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างกฎเกณฑ์และกลไกบริหารให้ดีขึ้ น พัฒนาศักยภาพของ
นักวิชาการให้สามารถช่วยในการเสนอแนะแนวทางบริหารกิจการบ้านเมืองอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีจริยธรรมให้
มีการปรับปรุงระบบการตัดสินใจและบริหารงานของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ขยายโอกาสให้ประชาชนรับรู้
ข่าวสาร และการขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน โดยมีหลักการบริหารพื้นฐาน
อยู่ 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า ซึ่งจะต้องดาเนินการทั้งระดับประเทศ ภาครัฐ และองค์กรต่างๆ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. 2542: 3)
ซึ่งจะเห็นว่าการบริหารด้วยระบบ “ธรรมาภิบาล” นับว่าเป็นหัวใจที่สาคัญยิ่งของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานราชการหรือเอกชน ที่จะต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งในส่วนของภาครัฐ
ในช่วงประชาธิปไตยยุคใหม่นี้ ทุกหน่วยงานควรได้ปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้องกับการสร้างระบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 3 ประการ ได้แก่ การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐให้มีความ
เสมอภาคเป็นธรรมและการกระจายอานาจมากขึ้น และสุดท้าย ควรบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบพหุภาคี เพื่อให้ผู้
มีส่วนได้เสียมีโอกาสได้ร่วมกาหนดนโยบายและตัดสินใจด้วย และประเทศไทยมีความจาเป็นที่จะต้องนาการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาใช้อย่างจริงจัง (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
2548: 23) ซึ่งสังคมไทยโดยรวมที่ผ่านมา ไม่สอดคล้อง ไม่ทันต่อความเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มี
ความตื่นตัวสนใจในเรื่องของหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเชื่อกันว่าหากมีการนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
ภาคราชการ เอกชน และประชาชนแล้ว จะทาให้ประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี และเกิดความเป็นธรรม ซึ่งการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี เป็นการบริหารเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (รอง ปัญสังกา. 2548: 2)
จากความเป็นมาข้างต้นจะเห็นว่าการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารการศึกษาการบริหารจัดการการศึกษา
และกระจายเป็ น ข้ อปฏิ บั ติดี ปฏิ บัติ ช อบ ซึ่ ง ใช้ ป ระกอบในการปฏิบั ติ ง านของแต่ ละคน ให้บ รรลุ ผลสาเร็ จ ตาม
เป้าหมายของการศึกษา ซึ่งจะทาให้เกิดความสุข ความสาเร็จ ทั้งต่อตนเองและหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้วิจัย
จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสืบต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

สถานภาพผู้บริหาร โดยศึกษาจากตาแหน่งทาง
การบริหารและประสบการณ์ด้านการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้
1. ตาแหน่งด้านการบริหาร ได้แก่
1.1 ผู้อานวยการ
1.2 ผู้ที่รับมอบหมายให้ปฏิบัตหิ น้าที่เป็น
ผู้อานวยการสถานศึกษา
2. ประสบการณ์ทางานด้านการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกเป็น
2.1 กลุ่มอายุน้อยกว่า 10 ปี
2.2 กลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี

พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักการมีส่วนร่วม
5. หลักความรับผิดชอบ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
พฤติ ก รรมการบริ ห าร หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทอ านาจหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่
สถานศึกษามีสถานะเป็นนิติบุคคล
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง กติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการบริหารจัดการ ที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรมี
และควรปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย 6 หลัก ได้แก่
1. หลักนิติธรรมประกอบด้วย 1) สร้างกฎ ระเบียบข้อบังคับ กติกาที่ทันสมัย 2) เปิดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการสร้างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในหน่วยงาน 3) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กติกา เป็นที่ยอมรับของ
บุคลากรในหน่วยงาน 4) มีการส่งเสริมให้บุคลากรทาตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 5) ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎด้วย
ความเป็นธรรมและเสมอภาค และ 6) ลงโทษบุคลากรที่ประพฤติผิดอย่างจริงจัง
2. หลักคุณธรรม ประกอบด้วย 1) ยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม 2) ส่งเสริมในการสร้าง
ค่านิยมที่ดีงามให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 3) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 4) ความเสียสละ 5) รับฟังความ
คิดเห็นของบุคลากรอย่างเที่ยงธรรม 6) ความอดทน อดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่ 7) ประพฤติตัวอยู่ในระเบียบวินัย
ที่ดีงาม และ 8) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น
3. หลักความโปร่งใส ประกอบด้วย 1) เปิดเผยข้อมูลข่ าวสารอย่างตรงไปตรงมา 2) ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โปร่งใส และถูกต้อง 3) พัฒนาปรับปรุงระบบการทางานให้มีความโปร่งใส 4) เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 5) จัดให้ มีคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
เพื่อตรวจสอบการดาเนินงาน 6) ขอความเห็นชอบจากคณะทางานในเรื่องที่สาคัญก่อนที่จะดาเนินการต่อไปทุกครั้ง
และ 7) ประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
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4. หลักการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) จัดทาสาระของหลักสูตรท้ องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม 2)
ส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับชุมชน 3) บริหารงานโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน 4) บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์การประเมินต่างๆ
และ 5) บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและใช้งบประมาณต่างๆ ของโรงเรียน
5. หลักความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 1) กาหนดแผน และขั้นตอนการรับผิดชอบงานต่างๆ ที่ชัดเจน
2) บริหารปฏิบัติงานทุกฝ่ายด้วยความรับผิดชอบ 3) กาหนดหน้าที่ของบุคลากรโดยพิจารณาตามความรับผิดชอบ
และความถนัดเป็นหลัก 4) ดูแลรับผิดชอบบุคลากรที่ปฏิบัติการสอนโดยมีการนิเทศอย่างสม่าเสมอ และ 5) ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาการศึกษาแก่ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย
ความรับผิดชอบ
6. หลักความคุ้มค่า ประกอบด้วย 1) บริหารการใช้ทรั พยากรด้วยความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 2) นาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา 3) เป็นตัวอย่างที่ดีในการนาทรัพยากร
เก่ามาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4) นาภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในสถาน ศึกษา 5) ส่งเสริมให้ครูนาวัสดุ
ในท้องถิ่นและวัสดุที่ใช้แล้ว มาผลิตเป็ นสื่อการเรียนการสอน 6) ดูแล บารุงรักษาใช้และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 7) ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการเมื่อมีงานจาเป็นเร่งด่วน 8)วางแผน
อัตรากาลังและกาหนดตาแหน่งให้ครอบคลุมภาระงานทั้งองค์กรโดยยึดหลักใช้คนให้น้อยที่สุด และ 9) ดูแลอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี และเอื้อต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษา ในอาเภอลาดบัวหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ตาแหน่งด้านการบริหาร หมายถึง ผู้อานวยการสถานศึกษา และผู้ที่รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประสบการณ์ทางานด้า นการบริหาร หมายถึง ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งในด้านการบริหาร
สถานศึกษา แบ่งออกเป็นกลุ่มอายุน้อยกว่า 10 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จานวน 152 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 38) โดยการตั้งคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารในกลุ่ม
โรงเรียนในอาเภอลาดบัวหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ซึ่งมี
ทั้งหมด 24 โรงเรียน จานวน 24 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลตาแหน่งทางการบริหาร และประสบการณ์ทางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มอาเภอลาด
บัวหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยจัดแบ่งข้อคาถามตาม
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า จานวน 40 ข้อ
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก เพื่อใช้เป็นแนวทางการเขียนข้อ
คาถาม
2. การกาหนดขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถาม ให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะตามตัวแปรที่
ศึกษา
3. สร้างข้อคาถามฉบับร่าง ตามขอบข่ายที่กาหนด ในเรื่ องพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ทั้ง 6 หลัก ได้แก่ หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
4. นาร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
5. เสนอร่างแบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content validity)
และปรับปรุงแก้ไข วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบคือการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหาหรือ IOC
(สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. 2546: 243–244) ให้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหาหรือ IOC ระหว่าง
0.60-1.00
6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้บริหารที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่า ความเชื่ อมั่น (reliability)ของแบบสอบถามโดยใช้วิ ธีหาค่าสั มประสิท ธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach.1971: 202–204) ให้ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.96
7. นาข้อมูลจากการทดลองใช้มาปรับปรุงก่อนนาไปใช้จริง โดยจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
เพื่อนาไปใช้เก็บข้อมูลในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยทาหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อออกหนังสือถึงผู้บริหาร
สถานศึกษาในอาเภอลาดบัวหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
2. ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความร่วมมือและแบบสอบถามไปยังผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอลาด
บัวหลวง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 24 ฉบับ ด้วยตนเอง และขอรับแบบสอบถามคืนภายใน 1 เดือน
การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาต้องนามาตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ตอบข้อคาถามทุกรายการ สามารถนามาวิเคราะห์ทางสถิติได้ หลังจากนั้นนาแบบสอบถามทั้งหมดไป
วิเคราะห์ข้อมูล โดยบันทึกข้อมูลและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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1. ข้อมูลทั่วไปตาแหน่งทางการบริหาร และประสบการณ์คานวณเป็นค่าร้อยละ
2. ข้อมูลพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในกลุ่มอาเภอลาดบัวหลวง ระดับพฤติกรรมการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมทั้งหมดได้แสดงข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบว่า ผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์การบริหารแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน และผู้บ ริหารที่มี
ตาแหน่งทางการบริหารแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน
สรุปผลการวิจัย
1. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในอ าเภอลาดบั ว หลวง สั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จาแนกรายด้าน พบว่า หลักการมีส่วนร่วม มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมา ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักนิติธรรมตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยจาแนกตาม
ตาแหน่งหน้าที่ทางการบริหาร โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันทั้ง 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า นอกจากนั้นยังพบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษามีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดารงตาแหน่งผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร และการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยจาแนกตามประสบ การณ์
โดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกัน 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ทางาน
น้อยกว่า 10 ปี มีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางานมากกว่า 10 ปี
อภิปรายผล
การศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นั้นสามารถอภิปรายผลในประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษา เห็นว่า ตนเองปฏิบัติงานตามหลักธรรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก
อาจเพราะการนาธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารนั้นช่วยให้เกิดการพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ที่มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐานและจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รอง ปัญสังกา (2548) ที่ทาการวิจัยเรื่องพฤติ กรรมการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก
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2. เมื่อเปรียบเทียบตาแหน่งทางการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารศึ กษา พบว่า ตาแหน่งทางการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษาของผู้ บริ ห ารศึก ษา มี ผลต่อ การบริ ห ารตามหลัก ธรรมาภิ บาล คื อ ผู้ บ ริห ารที่ ดารงตาแหน่ ง
ผู้อานวยการสถานศึกษามีการบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาลมากกว่า ผู้บริหารที่ดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร นั่นอาจเป็นเพราะผู้ที่ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษามีอานาจ
ในการบริหารมากกว่าผู้ที่ดารงตาแหน่งผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร
3. เมื่อเปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา พบว่า ประสบการณ์ด้านการบริหาร
มีอิทธิพลต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางการบริหารน้อยกว่า 10 ปี ส่วนใหญ่
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า ผู้บริห ารที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี อาจเป็นเพราะผู้บริหารที่ มี
ประสบการณ์ทางการบริหารน้อยกว่า 10 ปี นั้น ยังมีประสบการณ์ในการบริหารที่ไม่มากพอ จึงใช้แนวทางการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อช่วยให้การบริหารมีประสิทธิภาพ และประสบความสาเร็จ เกิดความน่าเชื่อถือ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ สุวรรณ ทองคา (2549) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์การ
บริ ห ารไม่ เ กิ น 10 ปี ส่ ว นใหญ่ บ ริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลมากที่ สุด รองลงมาเป็ น ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นที่ มี
ประสบการณ์บริหาร 11-20 ปี และมากกว่า 20 ปี ตามลาดับนอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รอง ปัญสังกา
(2548) ที่ทาการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ทางานด้านการ
บริหารสถานศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ เอกฉันท์ มาลีลัย (2548: 66) ที่ได้ทาการศึกษาการปฏิบัติตามภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ในสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ ในการบริหาร
แตกต่างกัน มีการปฏิบัติตามภาวะผู้นาแตกต่างกัน และประสบการณ์ด้านการบริหาร เป็นตัวแปรด้านคุณลักษณะ
และสถานภาพของผู้บริหารที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก ไม่พบพฤติกรรมตามหลักธรรมาภิบาลในข้อใดที่อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรบริหาร
สถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 หลักให้มาก เพื่อให้การดาเนินงานในการบริหารเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการดาเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาในทุกๆ ด้าน
2. การศึกษาพฤติกรรมบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในครั้งต่อไปนั้น ผู้ที่สนใจ
ควรศึกษาพฤติ กรรมการบริห ารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อให้ทราบว่ า
ผู้บริหารได้บริหารงานอย่างมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด
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NBUE060: การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปั ญหาอย่า งสร้างสรรค์ วิ ชาสังคมศึก ษา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
A DEVELOPMENT OF CREATIVE SOLVING ABILITIES INSTRUCTION IN SOCIAL
STUDIES SUBJECT OF PRATOMSUKSA 5 STUDENTS BY PROBLEM-BASED
LEARNING APPROACH
วีรพัทธ์ บาระมี *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ ง นี้ มีวั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ 1) เปรี ย บเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนในการคิด แก้ ปัญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานก่อน
เรียนและหลังเรียน 2) ศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่ างสร้างสรรค์ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรี ยนชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 5 ที่ ได้รั บการจัดการเรีย นรู้โดยใช้ ปัญหาเป็น ฐาน ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิจัย ได้แ ก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ ปีการศึกษา 2559
จานวน 7 คน เครื่อ งมือ ที่ ใช้ ใ นการทดลอง ได้ แ ก่ แผนการจั ด การเรีย นรู้โดยใช้ ปั ญหาเป็ น ฐาน จานวน 6 แผน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จานวน 30 ข้อ แบบทดสอบความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จานวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน จานวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิชาสังคมศึกษา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 85.24 2) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
Abstract
The purpose of this research was to 1) compare of Achievement of Creative Solving Abilities
Instruction in Social Studies Subject of Pratomsuksa 5 Students by Problem-Based Learning Approach, 2) to
study of Creative Solving Abilities Instruction in Social Studies Subject of Pratomsuksa 5 Students by ProblemBased Learning Approach, and 3) to study the Students opinions towards the Creative Solving Abilities
Instruction in Social Studies Subject of Pratomsuksa 5 Students by Problem-Based Learning Approach. The
study population, Prathomsuksa 5 Students in Huadong Nongkhong School, Huataphan District,
Amnatcharoen Province, 7 persons using purposive sampling. The instrument using by Problem-Based
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Learning Approach 6 plan, the achievement test pretest-posttest 30 questions. Creative Solving Abilities
Instruction test 20 questions, and questionnaire on opinions toward the Teaching by Problem-Based Learning
Approach 10 questions. The analyses by percent (p), mean (µ), standard deviation (), and Wilcoxon
Singed-Rank Test
The findings of the study reveal the following: 1. The Achievement of Creative Solving Abilities
Instruction in Social Studies Subject of Pratomsuksa 5 Students by Problem-Based Learning Approach,
pretest and posttest were significantly different at the .05 level. 2. The Creative Solving Abilities Instruction
in Social Studies Subject of Pratomsuksa 5 Students by Problem-Based Learning Approach, Overall, the
moderate level. 3. The Students opinions towards the Creative Solving Abilities Instruction in Social
Studies Subject of Pratomsuksa 5 Students by Problem-Based Learning Approach, Overall, the highest
level.
Keywords: Problem-Based Learning
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
ศักยภาพ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสาระการเรียนรู้ที่สาคัญสาระหนึ่งใน 8 กลุ่มสาระ การ
เรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ธรรมชาติ สั ง คมวั ฒ นธรรมและทั ก ษะกระบวนการต่ า งๆ ที่ ส ามารถน ามาใช้
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบในการดาเนินชีวิตมีส่วนร่วมในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในฐานะ
พลเมืองดี ตลอดจนการนาความรู้ทางจริยธรรม หลักธรรมทางศาสนาพัฒนาตนเองและสังคมทาให้ผู้เรียนสามารถ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 4) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในยุคโลกาภิวัตน์ จึงมุ่ง เน้นการสอนที่ไม่ใช่การให้เนื้อหาแต่เพียงอย่าง
เดียว แต่เน้นการสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดและนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต อีกทั้งนักเรียนต้องมีการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้การตัดสินใจของ
ตนเองที่ จะเชื่ อ หรื อเลือ กกระท าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ที่ ถูก ต้อ งอย่า งเหมาะสม เพื่ อให้ ผู้เ รีย นมี ความสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จากการวิเคราะห์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2554 โดยพบว่าวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยที่ต่า
และจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556–2558
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.75, 65.32, 64.25 ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
กว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดร้อยละ 70 (โรงเรียนหัวดงหนองคลอง. 2558: 3) ซึ่งอยู่ในระดับที่จะต้องปรับปรุง ทั้งนี้
เพราะจากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูปรากฏว่าครูยังใช้ระบบการเรียน การสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง ไม่ค่อย
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเอง นอกจากนี้เนื้อหาวิชาสังคมศึกษาในบางเรื่องค่อนข้างเข้าใจ
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ยากมีลักษณะเป็นนามธรรม แต่หากครูมีการจัดเตรียมการสอน และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การจัดการเรียนรู้
จะทาให้นักเรียนเกิดทักษะในการคิด การค้นคว้าแสดงหาความรู้ การใช้วิจารณญาณ การใช้เหตุผลพิจารณาเรื่องราว
ที่เกิดขึ้น และมีการเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาให้แก่นักเรียน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอ และเหตุผลของตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่การกาหนดปัญหาและให้ความสาคัญกับปัญหา เป็น
ฐาน มีการวางแผนในการแก้ปัญหา มีการตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และการสรุปผล ทาให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ได้ฝึกปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหา
โดยใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ ซึ่งผู้เรียนจะได้เป็นผู้ดาเนินการทั้งการเสนอปัญหา ลักษณะปัญหา การสรุปข้อยุติ
ความสนใจของตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของวัชรา เล่าเรียนดี (2548: 94-95) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เป็นเทคนิคที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและเกิดจากความร่วมมือของนักเรียนกลุ่มเล็กๆ โดยครูจะเป็น
ผู้ให้คาแนะนา สนับสนุนให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหาและแก้ปัญหาด้วยตนเอง เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงกับผู้เรียนเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ให้เกิดความรู้ใหม่จากการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มณฑนา บรรพสุทธิ์ (2553: 103) พบว่า นักเรียนเห็นด้วยมากต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นลาดับที่หนึ่ง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูกาหนด ได้ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อน แลกเปลี่ยนคงวารู้ซึ่งกันและกัน มีบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างเป็นกันเอง ไม่เคร่งเครียดเกิดความสนุ กสนาน
ในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังส่งให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น
จากแนวคิดและผลงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจั ดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางการคิดแก้ปัญหาอย่ างสร้างสรรค์ และความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพราะการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ตามสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาบริบททางการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้ดีขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิชาสังคมศึกษา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน
2. เพื่ อ ศึก ษาความสามารถในการคิด แก้ ปัญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ วิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ของนั ก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด หลักการ ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนด้วยการจั ดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ผู้วิจัยนามากาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเสนอสถานการณ์
ขั้นที่ 2 ขั้นพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย
ขั้นที่ 3 ขั้นนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ขั้นที่ 4 ขั้นการเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ขั้นที่ 5 ขั้นดาเนินการแก้ปัญหา
ขั้นที่ 6 ขั้นสรุปผลการแก้ปัญหา
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ตัวแปรตาม

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หา
อย่างสร้างสรรค์
3. ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดการเรียนเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยใช้
สถานการณ์ปัญหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและครูกาหนดให้ เพื่อเป็นสื่อการเรียนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
อยากรู้และแสวงหาความรู้เพื่อนามาแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจปัญหานั้นอย่างชัดเจนโดยมีกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนร่วมกันเรียนเป็นกลุ่มย่อยและศึกษาด้วยตนเองในการจัดการเรียนการสอนมีขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเสนอสถานการณ์ ขั้นที่ 2 ขั้นพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย ขั้นที่ 3 ขั้นนาเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา ขั้นที่ 4 ขั้นการเลือกวิธีการแก้ปัญหา ขั้นที่ 5 ขั้นดาเนินการแก้ปัญหา ขั้นที่ 6 ขั้นสรุปผลการแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนจากการทาแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่ของพลเมืองดี ที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ระดับพฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงออกใน
ความสามารถด้านการทาความเข้าใจปัญหา ความสามารถในด้านการสืบค้นข้อมูล ความสามารถด้านการนาเสนอ
วิธีการในการแก้ปัญหา ความสามารถด้านการปฏิบัติ ความสามารถด้านการประเมิน หรือกระบวนการความคิดของ
สมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลาย และแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎี
หรือหลักการได้อย่างรอบคอบ และมีความถูกต้อง จนนาไปสู่การคิดค้น และสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ หรือ
รูปแบบความคิดใหม่ นอกจากลักษณะการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้แล้ว ยังสามารถมองความคิดสร้างสรรค์ในหลายๆ
ด้าน ซึ่งอาจจะมองในแง่ที่เป็นกระบวนการคิดมากกว่าเนื้อหาการคิด โดยที่สามารถใช้ลักษณะการสร้างสรรค์ในมิติที่
กว้างขึ้น ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบทดสอบอัตนัยที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ความคิดเห็น หมายถึง ระดับความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นฐาน
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ สามารถวัดได้โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง อาเภอหัว
ตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 จานวน 7 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ปัญหาของสังคมไทย กลุ่มสาระการเรีย นรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 6 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ปัญหาของสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
3. แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบทดสอบอัตนัย โดยมี
สถานการณ์เกี่ยวกับ ปัญหาของสังคมไทย จานวน 1 ฉบับ มีสถานการณ์ 6 สถานการณ์ และตอบคาถาม จานวน 20
ข้อ
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี ่อการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จานวน 1 ฉบับ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ
การดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน สายยศ และอังคณา
สายยศ. 2538: 216) โดยดาเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง หน้าที่ของพลเมืองดี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ วจานวน 30 ข้อ เพื่อวัด
ความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียน แล้วเก็บคะแนนที่ได้จ ากการทาแบบทดสอบของนั กเรียนแต่ละคนไว้เพื่อนามา
เปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เรื่อง หน้าที่
ของพลเมืองดี จานวน 6 แผน ใช้เวลา 12 ชั่วโมง โดยไม่นับรวมเวลาทดสบก่อนเรียนและหลังเรียน ดาเนินการสอนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หลังการจัดการเรียนการสอนแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยนาแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทาทดสอบนักเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ทาเป็นสถานการณ์ จานวน 6
สถานการณ์
3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อสิ้นสุดการทดลองทั้ง 6 แผน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรียน และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
4. ตรวจให้คะแนนการทดสอบหลังเรียน เพื่อนาคะแนนไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้วิธี Wilcoxon Singed-Rank Test
2. วิเคราะห์ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ()
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3. วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้วิธี Wilcoxon Singed-Rank Test
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในการคิ ด แก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ วิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
3. ความคิด เห็น ของนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 5 ที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
จากการพั ฒนาความสามารถในการคิ ดแก้ปั ญหาอย่า งสร้ างสรรค์ วิชาสังคมศึกษา ของนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีประเด็นที่นามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ค้นพบปัญหาด้วยตนเอง ประเมิน วิธีการปัญหา เพื่อเลือกแนวทางที่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติ ด้ วยตนเอง ทาให้ได้รับ การพัฒนาทักษะในการคิด ที่เน้น ผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง โดยมีผู้สอนเป็น ผู้ใ ห้
คาแนะนา และใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะเป็นผู้แก้ปัญหาโดยมีการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ
ด้วยตนเอง รวมทั้งได้รับความรู้ในวิชาที่ตนศึกษาไปพร้อมกันด้วยการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จึงเป็นผลมาจาก
กระบวนการทางานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
เป็ น กระบวนการจั ด การเรี ยนรู้ ที่ เริ่ มต้ น จากปั ญ หาที่ เ กิด ขึ้ นโดยสร้ า งความรู้จ ากกระบวนการท างานกลุ่ม เพื่ อ
แก้ปัญหาหรือ สถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจาวันและมีความสาคัญต่อผู้เรียน ประเด็นปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าใจ
กลไกของตัวปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้ มุ่งเน้น พัฒนาผู้ เรียนในด้านทักษะและกระบวนการ
เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการทางานที่
ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไข ปัญหาเป็นหลักซึ่งมีการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 1) การนาเสนอ
สถานการณ์เพื่อ กาหนดปัญหาครูสร้างบรรยากาศและเทคนิคจูงใจเร้าความสนใจให้นักเรียนเกิดความ กระตือรือร้น
ที่จะเรียน ครูเป็น ผู้กาหนดสถานการณ์ปัญหาจากปัญหาที่เกิดในชีวิตประจาวัน เช่ น หนังสื อพิมพ์ การสนทนา
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วารสาร รูปภาพ ฯลฯ ในขั้นนี้ครูจะเป็นผู้คอยกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจ ปัญหาหรือสถานการณ์ด้วยการตั้งคาถาม เพื่อ
เป็นการกระตุ้นความรู้เดิมและเพื่อปูพื้ นฐานความรู้ สาหรับเนื้อหาใหม่ 2) การพิจารณาข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหา นักเรียนร่วมกันพิจารณาถึง ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากการระดมสมองหา
ปัญหาที่ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มากที่สุด แล้วเลือกมา 1 ปัญหาที่นักเรียนคิดว่าสาคัญที่สุดและ เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อมากที่สุด 3) การนาเสนอแนวทางแก้ปัญหา นักเรียนระดมสมองหาวิธีการ แก้ปัญหาที่เป็นไปได้มากที่สุดแล้ว
เลือกวิธีที่เกี่ยวข้องและสาคัญกับปัญหามากที่สุด 3 แนวทาง โดยเขียนวิธีแก้ปัญหาในแต่ละข้อให้ละเอียดว่า ใครจะ
เป็นผู้แก้ปัญหา จะทาอะไรที่ไหน อย่างไร เวลาใด จะแก้ปัญหาอย่างไร และจะให้ครูช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ในขั้นนี้ครู
จะทาหน้าที่ให้ คาปรึกษาแนะนา และกระตุ้นให้คิดโดยใช้คาถาม 4) การเลือกวิธีการแก้ปัญหา นักเรียนเลือก วิธีการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพียง 1 วิธีการ และบอกว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใด และมีการปฏิบัติ อย่างไร พร้อมทั้งเสนอด้วย
ว่าใครจะเป็นผู้ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร 5) ดาเนินการแก้ปัญหาและ การนาไปใช้ นักเรียนนาวิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียน
เลือกได้มาดาเนินการแก้ปัญหา และ 6) สรุปผลการแก้ปัญหา นักเรียนนาเสนอผลการแก้ปัญหาตามที่นักเรียนได้
ปฏิบัติตามวิธีการที่ นักเรียนได้เลือกไว้ และสรุปพร้อมทั้งประเมินผลงานของตนเอง โดยในขั้นนี้ครูจะเปิดโอกาสให้
นักเรียนในชั้นเรียนได้ประเมินผลงานของกลุ่มเพื่อนด้วย โดยผู้สอนทาหน้าที่เป็นเพียงผู้แนะนา (Facilitator) และ
สอดคล้องกับแนวคิดของวัลลี สัตยาศัย (2547: 16) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ PBL คือ วิธีการ
เรียนรู้ที่เริ่มต้นด้วยการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ จากแหล่งวิทยาการ
ที่หลากหลาย เพื่อนามาใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีการศึกษาหรือเตรียมตัวล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวมาก่อน
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการที่เรียนเป็นกลุ่มย่อยเรียนรู้โดยใช้ประเด็นสาคัญในกรณีปัญหาที่เป็นจริง
หรือ กาหนดขั้น เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง โดยการสื บค้นข้อมูลหาความรู้หรือทักษะต่างๆ แล้วนา
ความรู้ที่ค้นหามาเล่าสู่กันฟัง พร้อมทั้งร่วมกันอภิปรายร่วมกันเรียนรู้แล้วลงสรุปความรู้ใหม่ โดยการชี้นาตนเองซึ่ง
ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการ คิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายซึ่งตรงกับทฤษฏี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ตามแนวคิดของเพียเจต์ (Piaget) ที่ได้ให้แนวความคิดไว้ว่า การเรียนรู้
จะ เกิดขึ้นต่อเมื่อผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนจะสามารถสร้างความรู้ได้จาก ประสบการณ์ส่วนตัว
และผู้เรียนกับผู้สอนจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชวลิต ชูกาแพง (2551: 135) ที่กล่าวว่าการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ ที่เกิดจาก แนวคิดตามทฤษฎี การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม โดย
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้จากการใช้ปัญหาที่ เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง เป็นบริบทของการเรียนรู้
2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ หาวิ ธีแก้ปัญหา วางแผนและปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหา
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียน เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษา ทาให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆ และร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหานั้นๆ ทาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความสามารถในการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จาเป็นต่อการเรียนรู้สามารถ นาปัญหาไปฝึกคิดพิจารณา
และแก้ปัญหาด้วยตนเองซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างมีขั้น มีตอน มีเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลความรู้เดิมหลายๆ ด้านมาประกอบ
ทั้งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมและฝึก ฝนให้นักเรียนได้ใช้ความคิด การวิเคราะห์ การตัดสินใจ
ในการแก้ไข ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ทาให้นักเรียนมีเหตุผลเพื่อ เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น ฝึกการคิดแก้ปัญหาบ่อยๆ
จนเกิดทักษะการแก้ปัญหา นักเรียนจะได้เรียนรู้และรู้จักวิธีแก้ปัญหา และพัฒนา ทักษะการแก้ ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง
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อย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งของเทคนิคที่มาใช้ใน การจัดการเรียนการสอน และสามารถนาทักษะในการ
แก้ปัญหาไปใช้ในชีวิต ประจาวันและไป ใช้กับการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ลักษณะการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดง ความคิ ดเห็นในขณะที่เรียนรวมทั้งรู้จักถ่ายทอดคาพูดหรือความรู้ที่มีอยู่ให้เพื่อนร่วมกลุ่ม
เข้าใจ ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาช่วยพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ โบรฟี่ (Brophy. 1992; อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล. 2553: 14) ที่กล่าว ครูจะต้องเข้าใจธรรมชาติ ของ
กระบวนการเรียนรู้และสามารถที่จะทาให้วิธีสอนที่เหมาะ จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และจูงใจให้
นักเรียนอยากเรียนรู้ สามารถสื่อสารกับผู้อื่น ได้ดีและมีความสัมพันธ์อันดีหรือต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถแก้ปัญหา
ตัดสนใจได้ โดยส่งเสริมพัฒนาการเรียนให้ไปในทางบวก เพื่อให้นักเรียนมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีคุณค่า มีความ
ภูมิใจในตนเองและมีความสุข และสอดคล้องกับแนวคิดของมัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545: 7-11) กล่าวว่า ลักษณะที่สาคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้แก่ 1) ผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง 2)การ
เรียนรู้เกิดจากลุ่มผู้เรียนที่มีขนาดเล็ก 3) ครูเป็นผู้ อานวยความสะดวกหรือผู้ให้คาแนะนา 4) ใช้ปัญหาเป็นส่วนตัวกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้ 5) ปัญหาที่ใช้มีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจนปัญหาหนึ่งอาจมีคาตอบหรือแก้ไขปัญหาได้หลายทาง 6)
ผู้เรียนแก้ไขปัญหาด้วยการแสดงหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง และ 7) ประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยดูจากความ
สามรถในการปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ควรเลื อกใช้สถานการณ์ ตัว อย่า งที่ มี ความยากง่ ายใกล้ เ คีย งกัน ในการอภิป รายเพื่ อ ให้นั ก เรี ย น
สามารถหาข้อสรุปและทากิจกรรมเสร็จภายในเวลาที่กาหนด หากครูผู้สอนกระตุ้นให้เกิดความสนใจและรู้จักตั้ง
คาถามโดยใช้สื่อที่น่าสนใจให้ผู้เรียน ได้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง แสดงออกมาซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่
นักเรียนมีอยู่เดิมและมีความพร้อมจะทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม
และความคิดอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสาระอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยนาเอาเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปใช้ในการ จัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนชั้นอื่นๆ และในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
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NBUE061: ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
THE TEACHERS’ SATISFACTION ON ADMINISTRATORS’ CONFLICT SOLUTION
APPROACHES THE SARABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
ศศิวรา ทับพุ่ม 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเทีย่ ง 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิ จัย คือ ข้า ราชการครูใ นสหวิ ท ยศึก ษาลาพญาและซับ สนุ่น หนองย่ างเสือ จานวน 169 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2โดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารในระดับมาก ( X = 3.51, S.D. = 0.76) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ข้าราชการครูมีความพึงพอใจสูงสุด คือ วิธีการร่วมมือ ( X =
4.11, S.D. = 0.71) อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นวิธีการประนีประนอม ( X = 4.00, S.D. = 0.75) วิธีการหลีกเลี่ยง
( X = 3.77, S.D. = 0.83) วิธีการยอมให้ ( X = 3.70, S.D. = 0.82) อยู่ในระดับมาก ส่วนวิธีการแก้ปัญหาที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ วิธีการเอาชนะ ( X = 1.98, S.D. = 0.68) อยู่ในระดับน้อย
2. ผลการเปรีย บเทียบความพึ งพอใจของข้าราชการครูที่ มีต่อ วิธีก ารแก้ปั ญหาความขั ดแย้ งใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน พบว่าข้าราชการครูที่
มีระดับการศึกษาและประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
Abstract
This research aimed to study the teachers’ satisfaction on approaches of conflict solution in
academy of school administrators, classified by education level and experience. The samples comprised
169 government teachers from Lampaya and Subsanoon Nongyangsua coeducation. The questionnaire
was used to gather the information. The statistics used for analyzing the data are percentage, average,
Standard Deviation, and t-test.
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The findings show that
1. Overall, the teachers who affiliated with the primary educational service area office 2,
Saraburi were satisfied with the approaches of conflict solution of school administrators at a “high” level
( X = 3.51, S.D. = 0.76). Considering each approach found that 5 aspects were at high level: the
“Collaboration” ( X = 4.11, S.D. = 0.71), “Compromise” ( X = 4.00, S.D. = 0.75), “Avoidance” ( X = 3.77,
S.D. = 0.83), and “Accommodation” ( X = 3.70, S.D. = 0.82), respectively, and 1 aspect was at least
level: “Competition” ( X = 1.98, S.D. = 0.68).
2. Education level and working experience had influence on the teachers’ satisfaction with
approaches of conflict solution of school administrators at .05 level of significance.
Keywords: The satisfaction, Conflict solution.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึ ก ษาถื อ ได้ ว่ า มี ค วามสาคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ โดยคนในชาติ นั้ น ก็ จ ะน าความรู้ ที่ เ กิ ด จาก
การศึกษามาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้มีการ
กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไว้หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ที่โลกมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จึงมีความจาเป็ นต้องพัฒนาคนในชาติให้มีความรู้
ความสามารถทั้งสติปัญญา จิตใจ ร่างกายให้มีทักษะในการดารงชีวิต สามารถปรับตัว รู้เท่าทัน ไม่ถูกเอารัดเอา
เปรียบจากผู้อื่น และไม่ยอมตกอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบ สังคมเกิดการแข่งขันจึงนาไปสู่ปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าจะ
องค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานใดก็ ต าม ปั ญ หาหนึ่ ง ที่ ผู้ บ ริ ห ารต่ า งยอมรั บ ว่ า เป็ น ปั ญ หาที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ
ความสาเร็จในการบริหารองค์การก็คือ ปัญหาความขัดแย้งซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อาจเป็น
เพราะมีความเห็นหรือทัศนคติที่ไม่ตรงกัน ถือเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องพบเจอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็น
องค์กรหรือหน่วยงานขนาดใหญ่ด้วยแล้วความขัดแย้งก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น และด้วยความขัดแย้งนี้ย่อมส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน ถ้าองค์กรหรือหน่วยงานใดมีปัญหาความขัดแย้งน้อยก็จะสามารถขับเคลื่อนให้ประสบผลสาเร็จได้ แต่ถ้า
มี อ งค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานใดมี ปั ญ หาความขั ด แย้ ง มากก็ ย่ อ มส่ ง ผลให้ ง านนั้ น เสี ย หายหรื อ ล้ ม เหลว (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: 3)
การปฏิบัติงานจะเกิดผลดีก็ต่อเมื่อความขัดแย้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม ถ้าความขัดแย้งอยู่ในระดับที่
พอเหมาะก็จะเป็นสิ่งสนับสนุนให้ปฏิบัติงานเกิดผลดี และในทางเดียวกันก็ย่อมส่งผลเสียสร้างความเสียหายต่อ
องค์กรหรือหน่วยงานได้เช่นกัน ดังนั้นผู้บริหารจึงควรเลือกใช้วิธีการบริหารความขัดแย้งให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา
ก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้
ในการบริหารงานขององค์การโดยทั่วไปมีองค์ประกอบที่สาคัญหลายประการ เช่น บุคลากร งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการที่ดีแต่องค์ประกอบที่ผู้บริหารให้ความสาคัญที่สุด คือ บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีส่วนสาคัญในการนาความสาเร็จหรือความล้มเหลวไปสู่หน่วยงาน ถ้าคนในหน่วยงานไม่มีความสามารถ
ขาดความพึงพอใจ ขาดกาลังใจแล้วการดาเนินงานในหน่วยงานก็จะไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย (พะยอม
วงศ์สารศรี. 2550: 2) ส่วนการบริหารการศึกษาก็มีองค์ประกอบที่ผู้บริหารให้ความสาคัญกับบุคลากรเช่นกัน เพราะ
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บุคลากรจะเป็นแรงขับเคลื่อนหน่วยงาน บุคลากรเหล่านี้ก็คือครูที่มีจุดมุ่งหมายในการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพสูงสุด
ให้ประสบผลสาเร็จหรือบรรลุเป้าหมาย
การบริหารการศึกษาผู้บริหารถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานเพื่อทาหน้าที่จัดการ
เรื่องระบบงานด้านต่างๆ และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อดาเนินงานด้านต่างๆ ทุกด้านเป็นไปได้ด้วยดี พร้อมกับการที่ต้อง
จัดการกับบุคลากร ซึ่งจะเป็นผู้ที่เข้ าไปมอบหมายและปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือตาแหน่งงานต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้
เพื่อให้บุคลากรทุกคนทุ่มเทกาลังความสามารถทั้งกายและใจ มีการประสานงานกับบุคคลฝ่ายอื่นๆ ให้เกิดผลงานที่ดี
อาจกล่าวได้ว่า ผู้บริหารทาหน้าที่ในการทางานทั้งระบบงานและระบบคนให้สามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ประภาพรรณ รักเลี้ยง. 2556: 2)
ความขัดแย้งจึงถือเป็นเรื่องที่มีความจาเป็นและสาคัญมากอีกเรื่องหนึ่ง ที่ผู้บริหารไม่ควรละเลยเมื่อมี
ปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับการบริหารโดยตรงซึ่งเป็นปัญหาความ
ขัดแย้งส่วนบุคคลหรือปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ผู้บริหารมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องแก้ไขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะความขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโรงเรี ย นจะสร้ า งปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านโดยเฉพาะในเรื่ อ งของความร่ ว มมื อ
ประสานงานซึ่งเป็นการทาให้บรรยากาศของโรงเรียนซบเซาลง สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลต่ออารมณ์ส่วนบุคคลใน
โรงเรียนเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมของผู้เรียนเช่น เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนก้าวร้าว
ตั้งตัวเป็นศัตรูประณามผู้อื่นและในที่สุดก็จะมีผลกระทบต่อคุณภาพของนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องแก้ปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น (วรศักดิ์ สมฤทธิ์. 2549: 9)
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อ
วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในสถานศึ ก ษาของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึก ษาสระบุรี เขต 2 เพื่อ จะได้ ข้อ สนเทศในวิธี การแก้ปัญ หาความขัด แย้ง ที่ส่งผลต่ อความพึง พอใจของ
ข้าราชการครู และทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญในการบริหารงานจนนาไปสู่ความพึงพอใจ
สามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษา
และประสบการณ์การทางาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในทิศทางบวกของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้ามีการคาดหวัง
มากและได้รับการตอบสนองด้วยดีก็จะมีความพึงพอใจมาก แต่ถ้ามีการคาดหวังมากแต่ได้รับการตอบสนองน้อย
ความพึงพอใจก็จะลดลง
ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดที่ครูผู้สอนสาเร็จการศึกษาจาแนกเป็นระดับปริญญาตรี
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี
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ประสบการณ์ใ นการท างาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ หน้ า ที่ สอนในโรงเรี ย น จ าแนกเป็ น
ประสบการณ์ต่ากว่า 10 ปี และประสบการณ์ 11 ปี ขึ้นไป
วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง หมายถึง กระบวนการลดหรือขจัดความขัดแย้งให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสม
โดยวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และสภาพความขัดแย้ง ผู้บริหารที่มีประสบการณ์
จะต้องสามารถวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีการแก้ไขความขัดแย้ง ซึ่งได้จาแนกวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา
ออกเป็น 5 วิธี คือ 1) วิธีการเอาชนะ (Competing) 2) วิธีการร่วมมือ (Collaborating) 3) วิธีการประนีประนอม
(Compromising) 4) วิธีการหลีกเลี่ยง (Avoiding) และ 5) วิธีการยอมให้ (Accommodating)
1. วิธีการเอาชนะ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดับสูง เน้นเอาใจตนเอง มุ่งการชนะ
ของตนเองเป็นสาคัญ โดยไม่คานึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผู้ อื่น พฤติกรรมที่แสดงออกมุ่ง ที่การแพ้ชนะ
โดยอาศัยอานาจจากตาแหน่งหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แสดงการคุกคาม ข่มขู่ หรือแม้แต่อ้างถึงระเบียบเพียง
เพื่อจะให้ตนเองได้ประโยชน์ และได้ชัยชนะในที่สุด
2. วิธีการร่วมมือ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดับสูง โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่มุ่งให้เกิดความพอใจทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น การร่วมมือเป็น
พฤติกรรมที่ตรงข้ามกับการหลีกเลี่ยง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาทั้งสองฝ่าย
3. วิธีการประนีประนอม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมความร่วมมือในระดับปานกลางเป็นจุดยืน
ระหว่างกลางของมิติการเอาใจตนเอง และมิติการเอาใจผู้อื่นเป็นแบบการเจรจาต่อรองที่มุ่งให้ทั้งสองฝ่าย มีความ
พอใจบ้ า ง เป็ น ลั ก ษณะที่ ห ากจะได้ บ้ า งก็ ค วรยอมเสี ย บ้ า ง หรื อ ในลั ก ษณะที่ ม าพบกั น ครึ่ง ทาง พฤติ ก รรมการ
ประนีประนอมนั้น ทั้งสองฝ่ายมีความพึงพอใจมากกว่าพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
4. วิธีการหลีกเลี่ยง หมายถึง การแสดงพฤติกรรมการมุ่งเอาชนะในระดับต่า และการแสดงพฤติกรรม
การร่วมมือในระดับต่าด้วย เป็นการไม่สู้ปัญหาและไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา ไม่สนใจความต้องการของ
ตนเอง และความสนใจของผู้อื่น แสดงอาการหลีกเลี่ยงปัญหา เฉื่อยชาและไม่สนใจความขัดแย้งที่เกิดขึ้น พยายาม
ตั้งตนอยู่เหนือความขัดแย้ง โดยเชื่อว่าความขัดแย้งจะลดลงเมื่อเวลาผ่านเลยไป
5. วิธีการยอมให้ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมการมุ่งเอาชนะในระดับต่า และแสดงพฤติกรรมการ
ร่วมมือในระดับสูงเป็นพฤติกรรมที่เน้นเอาใจผู้อื่น เป็นผู้เสียสละ ปล่อยให้ผู้อื่นดาเนินการไปตามที่ชอบ แม้จะไม่เห็น
ด้วยก็ตาม การยอมให้เป็นพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับการเอาชนะ ผู้ที่แสดงพฤติกรรมยอมให้นอกจากจะเป็นผู้ที่
เสียสละแล้วยังเป็นผู้ที่ไม่ต้องการให้เกิดการบาดหมางใจระหว่างบุคคล เป็นการแก้ปัญหาเพียงชั่วคราวโดยยังมี
ความขัดแย้งยังอยู่
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของ
ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา สั งกั ดสานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึก ษาสระบุ รี เขต 2 ก าหนดกรอบแนวคิ ดไว้
ดังภาพประกอบ 1
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สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกเป็น
1. ระดับการศึกษา
1.1 ระดับปริญญาตรี
1.2 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
2. ประสบการณ์การทางาน
2.1 ประสบการณ์ต่ากว่า 10 ปี
2.2 ประสบการณ์ 11 ปี ขึ้นไป

ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา
1. วิธีการเอาชนะ (competing)
2. วิธีการร่วมมือ (collaborating)
3. วิธีการประนีประนอม (compromising)
4. วิธีการหลีกเลี่ยง (avoiding)
5. วิธีการยอมให้ (accommodating)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัย
ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ ซึ่งมีรายละเอียดในการดาเนินการ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูในอาเภอมวกเหล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จานวน 300 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูในสหวิทยศึกษาลาพญา และสหวิทยศึกษา
ซับสนุ่น-หนองย่างเสือ อาเภอมวกเหล็ ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้วิจัยได้
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607) ได้กลุ่มตัวอย่าง
ข้าราชการครู ทั้งหมด 16 โรงเรียน จานวน 169 คน ซึ่งจาแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสอบถาม 2 ประเด็น คือ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูในสหวิทยศึกษาลาพญา
และสหวิทยศึกษาซับสนุ่นหนองย่างเสือที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทั้ง 5 วิธี ได้แก่ วิธีการเอาชนะ (Competing) วิธีการ
ร่วมมือ (Collaborating) วิธีการประนีประนอม (Compromising) วิธีการหลีกเลี่ยง (Avoiding) วิธีการยอมให้
(Accommodating) จานวน 30 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating
scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีเกณฑ์การให้น้าหนักคะแนน โดยการสร้างเครื่องมือ
การวัดในแบบของลิเคิร์ท (Likert. 1961: 130)
5 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจมากที่สุดในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
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4 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจมากในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
3 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจปานกลางในวิธีการแก้ปญ
ั หาความขัดแย้ง
2 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจน้อยในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
1 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ทั้ง 5 วิธี เพื่อใช้เป็นแนวทางการเขียนข้อคาถาม
2. การกาหนดขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะตามตัวแปรที่
ศึกษา
3. สร้างข้อคาถามฉบับร่างตามขอบข่ายที่กาหนดเกี่ ยวกับวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และความ
พึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
สระบุ รี เขต 2 ทั้ ง 5 วิ ธี คื อ วิ ธี การเอาชนะ (Competing) วิ ธี การร่ วมมื อ (Collaborating) วิ ธี การประนี ประนอม
(Compromising) วิธีการหลีกเลี่ยง (Avoiding) วิธีการยอมให้ (Accommodating)
4. นาร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
5. เสนอร่างแบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content validity)
วิ ธี ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบ คื อ การหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ เนื้ อ หาหรื อ IOC (สุ ว รี ย์
ศิริโภคาภิรมย์. 2546: 243–244) ให้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา ระหว่าง 0.80-1
6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับข้าราชการครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน จากโรงเรียนอื่นๆ โรงเรียนละ 10 คน และนามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดย
ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach. 1971: 202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.96
7. นาข้อมูลจากการทดลองใช้มาปรับปรุงก่อนนาไปใช้จริง โดยจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
เพื่อนาไปใช้เก็บข้อมูลในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยทาหนังสือบันทึก เสนอมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อออกหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
2. ผู้วิ จั ยน าแบบสอบถามพร้ อ มหนั งสื อ ขอความร่ว มมือ ส่ง ให้ผู้บ ริห ารสถานศึ กษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ที่มีข้าราชการครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนด้วยตนเอง จานวน 180 ฉบับ
และขอรับแบบสอบถามคืนภายใน 1 เดือน
การวิเคราะห์ข้อมูล
นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ตอบข้อคาถามทุกรายการ สามารถนามาวิเคราะห์ทางสถิติได้ หลังจากนั้นนาแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูล
และบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลทางสถิติ และใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ของแต่ละ
ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 นาแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องในการตอบแบบสอบถาม
แล้วนามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์ และถูกต้องเพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูล
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ตอนที่ 2 นาข้อมูลมาวิเคราะห์
1. วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ นาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลโดยหาค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน น าเสนอในรู ป ตาราง
ประกอบความเรียง การแปลความหมายค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาที่
กาหนดไว้ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด (ประคอง กรรณสูต. 2542: 108)
4.50-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
2.50-3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
1.50–2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
1.00-1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
3. ทดสอบสมมติฐาน ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยใช้การทดสอบค่าที
(t-test) จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจาแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่มีความพึงพอใจ
ต่างกัน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 ค่าเฉลี่ย (mean) คานวณจากสูตร (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2550: 153)
1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) คานวณจากสูตร (ธานินทร์ ศิลป์จารุ.
2550: 154)
2. สถิติที่ใช้คานวณหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Cronbach. 1971: 202-204)
2.2 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา IOC (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. 2546:
243–244)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 ทดสอบสมมติฐานของคะแนนเฉลี่ย (t–test) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2550: 158)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งทั้ง 5 วิธีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จานวน
169 คน ดังตาราง
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วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
1.
2.
3.
4.
5.

วิธีการเอาชนะ
วิธีการร่วมมือ
วิธีการประนีประนอม
วิธีการหลีกเลี่ยง
วิธีการยอมให้
ภาพรวม

X

S.D.

1.98
4.11
4.00
3.77
3.70
3.51

0.68
0.71
0.75
0.83
0.82
0.76
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ระดับความ
พึงพอใจ
น้อย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
5
1
2
3
4
-

จากตาราง พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งทั้ง 5 วิธี ในระดับมาก
( X = 3.51, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ระดับมากมี 4 วิธี โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ อันดับที่ 1 ได้แก่ วิธีการร่วมมือ ( X = 4.11, S.D. = 0.71)
อันดับที่ 2 วิธีการประนีประนอม ( X = 4.00, S.D. = 0.75) อันดับที่ 3 วิธีการหลีกเลี่ยง ( X = 3.77, S.D. = 0.83)
อันดับที่ 4 วิธีการยอมให้ ( X = 3.70, S.D. = 0.82) ส่วนวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ระดับน้อยมี 1 วิธี คือ วิธีการเอาชนะ ( X = 1.98, S.D. = 0.68) ตามลาดับ
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของข้ า ราชการครู ที่ มี ต่ อ วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ใช้สถิติทดสอบที (t-test) ได้ผลการศึกษาแสดงดังตาราง
2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยจาแนกตาม
ระดับการศึกษา ดังนี้

วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง
1.
2.
3.
4.
5.

วิธีการเอาชนะ
วิธีการร่วมมือ
วิธีการประนีประนอม
วิธีการหลีกเลี่ยง
วิธีการยอมให้
ภาพรวม
* sig < .05

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
(n = 124)
(n = 45)
S.D.
S.D.
X
X
2.10
0.71
2.07
0.70
3.51
0.67
3.41
0.54
3.27
0.63
3.22
0.59
3.08
0.64
3.00
0.68
2.57
0.65
2.42
0.58
3.01
0.66
2.82
0.62

t

sig

1.708*
1.424
3.855*
2.394*
3.091*
2.294*

.0420
.0784
.0001
.0091
.0012
.0120
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จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณารายวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทั้ง 4 วิธี คือ วิธีการประนีประนอม วิธีการหลีกเลี่ยง
วิธีการยอมให้ และวิธีการเอาชนะ ส่วนวิธีการร่วมมือนั้นมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
2.2 วิเ คราะห์ เปรียบเที ยบความพึ งพอใจของข้ าราชการครู ที่มีต่ อวิ ธี ก ารแก้ปั ญหาความขัด แย้ ง ใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยจาแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน ดังนี้

วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง
1.
2.
3.
4.
5.

วิธีการเอาชนะ
วิธีการร่วมมือ
วิธีการประนีประนอม
วิธีการหลีกเลี่ยง
วิธีการยอมให้
ภาพรวม
* sig < .05

ประสบการณ์การทางาน
ประสบการณ์ต่ากว่า ประสบการณ์ 11 ปี ขึ้นไป
10 ปี (n = 89)
(n = 80)
S.D.
S.D.
X
X
1.99
0.67
2.01
0.70
3.54
0.69
3.65
0.65
3.24
0.63
3.26
0.60
3.14
0.64
3.25
0.59
2.49
0.50
2.68
0.62
3.05
0.62
3.13
0.63

t

sig

1.286
2.094*
2.055*
2.289*
2.263*
2.124*

.1009
.0196
.0214
.0122
.0130
.0203

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การ
ทางาน พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทั้ง 4 วิธี คือ วิธีการร่วมมือ วิธีการ
ประนีประนอม วิธีการหลีกเลี่ยง และวิธีการยอมให้ ส่วนวิธีการเอาชนะมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
สรุปผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อวิธีการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารในระดับมาก เมื่อพิจารณารายวิธี โดยการเรียงลาดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ วิธีการร่วมมือมาก รองลงมาเป็นวิธีการประนีประนอม รองลงมาเป็นวิธีการหลีกเลี่ยง และวิธีการยอม
ให้ ตามลาดับ ส่วนวิธีการเอาชนะมีความพึงพอใจในระดับน้อย
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2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษา
และประสบการณ์การทางาน จากผลการศึกษา พบว่า
2.1 ข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จาแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ได้แก่ วิธีการประนีประนอม วิธีการหลีกเลี่ยง วิธีการยอมให้ และวิธีการเอาชนะ ส่วนวิธีการร่วมมือนั้นมี
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
2.2 ข้ า ราชการครู สั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 ได้แก่ วิธีก ารร่วมมือ วิธีการประนีประนอม วิธีการหลีกเลี่ย ง และวิธี การยอมให้
ตามลาดับ ส่วนวิธีการเอาชนะนั้นมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
การศึกษา ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อภิปรายผลได้ดังนี้
1. ข้าราชการครูมีความพึงพอใจในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหาร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กนกภรณ์ ชื่นตา (2556) ได้ศึกษาการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า วิธีการบริหารความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ผู้วิจัยได้เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยไว้ ดังนี้ 1) วิธีการร่วมมือ 2) วิธีการประนีประนอม 3) วิธีการ
หลีกเลี่ยง 4) วิธีการยอมให้ และ 5) วิธีการเอาชนะเป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าความพึงพอใจ
ของข้ าราชการครูที่มี ต่อวิธี การแก้ปัญ หาความขัด แย้ง ในสถานศึก ษาของผู้บ ริหารสถานศึกษาอยู่ใ นระดั บมาก
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจัยของ ณรงค์ กังน้อย (2545) ที่ศึกษายุทธวิธีการจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนใช้ยุทธวิธีการ
จัดการความขัดแย้ง แบบร่วมมือมากที่สุด รองลงมาคือ แบบการประนีประนอม การหลีกเลี่ยง การยอมให้ และแบบที่
ใช้น้อยที่สุด คือ แบบการเอาชนะและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิตราพัชร์ ชัยรัตนหิรัญกุล (2555) ได้ทาการวิจัย
เรื่องการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 42
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีการจัดการความขัดแย้ง
แบบร่วมมือมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดการความขัดแย้งแบบประนีประนอม และการจัดการความขัดแย้งแบบการ
ยอมให้
นอกจากนี้ผลการวิจัยที่ค้นพบยังสอดคล้องกับแนวคิดของ โธมัส (Thomas. 1992: 889-935) ที่กล่าว
ว่าเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับความขัดแย้งจะมีพฤติกรรมสองแบบแสดงออกมา คือ พฤติกรรมร่วมมือกับพฤติกรรม
มุ่งเอาชนะการที่บุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบการร่วมมือเป็นอันดับ
แรก ทั้งนีเ้ นื่องจากการร่วมมือเป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดับสูงและแสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดับสูง
ด้ว ย เป็น การมุ่ง ที่ จ ะเอาชนะและขณะเดี ย วกั น ก็ ใ ห้ค วามร่ว มมื อ อย่ า งเต็ม ที่ ใ นการก็ ปั ญหาความขั ด แย้ง เป็ น
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พฤติกรรมของบุคคลที่มุ่งให้เกิดความพอใจทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นจึงเป็น วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ดีที่สุดที่
บุคลากรของสถานศึกษาพึงพอใจ สาหรับวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่บุคลากรในสถานศึกษาพึงพอใจรองลงมา
ได้แก่วิธีการประนีประนอม ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการประนีประนอมเป็นการแสดงพฤติกรรมที่มุ่งเอาชนะและแสดง
พฤติกรรมความร่วมมือในระดับปานกลาง เป็นจุดยืนระหว่างกลางของมิติการเอาใจตนเองและมิติการเอาใจผู้อื่นเป็น
แบบการเจรจาต่อรองที่มงุ่ ให้ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจ เป็นลักษณะที่หากจะได้บ้างก็ควรยอมเสียบ้าง หรือในลักษณะ
ที่มาพบกันครึ่งทาง แต่ทั้งนี้พฤติกรรมการประนีประนอมนั้นทั้งสองฝ่ายจะมีความพอใจน้อยกว่าพฤติกรรมแบบความ
ร่วมมือและสาหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยวิธีการเอาชนะเป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดับสูงและ
แสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดับต่าเป็นพฤติกรรมที่เน้นเอาใจตนเอง มุ่งการชนะของตนเองเป็นสาคัญ โดยไม่คานึงถึง
ประโยชน์หรือความสูญเสียของผู้อื่น พฤติกรรมที่แสดงออกมุ่งที่การแพ้ชนะ โดยอาศัยอานาจจากตาแหน่งหรือ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แสดงการคุกคาม ข่มขู่ หรือแม้แต่อ้างถึงระเบียบเพียงเพื่อจะให้ตนเองได้ประโยชน์ และได้
ชัยชนะในที่สุด ซึ่งจะเกิดผลเสียต่อทุกฝ่ายทั้งบุคลากรและองค์กรจึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาความขัด แย้งที่บุคลากรของ
สถานศึกษามีความพึงพอใจต่าสุด
จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต2ส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจในวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง วิ ธี ก ารร่ ว มมื อ มากที่ สุ ด
รองลงมาคือ วิธีการประนีป ระนอม วิธีการหลีกเลี่ยง วิธีการยอมให้ และวิธีที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ วิธีการ
เอาชนะ เนื่องจากวิธีการร่วมมือ เป็นวิธีการที่มุ่งให้เกิดความพอใจทั้งแก่ทั้งสองฝ่าย โดยทั้งสองฝ่ายได้มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา รองลงมาคือ วิธีการประนีประนอม เป็นวิธีที่มุ่งให้ทั้ งสองฝ่ายมีความพอใจบ้าง เป็นลักษณะที่หากจะ
ได้บ้างก็ควรยอมเสียบ้าง หรือในลักษณะที่มาพบกันครึ่งทาง สาหรับวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีความพึงพอใจ
ต่าสุดก็คือ วิธีการเอาชนะ ซึ่งเป็นวิธีที่เน้นเอาใจตนเอง มุ่งการชนะของตนเองเป็นสาคัญ โดยไม่คานึงถึงประโยชน์
หรือความสูญเสียของผู้อื่น เพียงเพื่อจะให้ตนเองได้ประโยชน์ และได้ชัยชนะในที่สุดจึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งที่ข้าราชการครูในสถานศึกษาพึงพอใจต่าสุด
2 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของข้ า ราชการครู ที่ มี ต่ อ วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จาแนกดังนี้
2.1 จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อวิธีการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย และการวิจัยของ ณรงค์ กังน้อย (2545) ที่ศึกษาเรื่องยุทธวิธี
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า
เมื่อจาแนกยุทธวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนที่มีเพศ ประสบการณ์ในการทางานผู้บริหารที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน จะใช้ยุทธวิธีการจัดการความขัดแย้งที่แตกต่างกัน
จากผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสอดคล้องกั บสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ คือ ความพึง
พอใจของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อจาแนกตาม
ระดับการศึกษามีความแตกต่างกัน ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่า เนื่องจากเป็นเพราะข้าราชการครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน แต่
ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการทางานคล้ายคลึงกัน มีภาระงานไม่แตกต่างกันจึงไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเท่ากับผู้ที่
มีระดับการศึกษาที่สูงกว่า เพราะได้รับความรู้และการพัฒนาไม่เท่ากันจึงทาให้มีความคิดเห็น แตกต่างกันหรือใน
ขณะเดียวกันผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าอาจได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการปฏิบัติมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษา
สูงกว่า ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติในแต่ละหน้าที่ แต่ละด้านที่ตนเองถนัดได้ประสิทธิภาพไม่เท่ากัน
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ดั งนั้ น ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาควรหาแนวทางแก้ ไขปั ญ หาความขั ดแย้ ง ในสถานศึ กษาให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาสาหรับข้าราชการครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ซึ่งผู้บริหารอาจใช้วิธีการร่วมมือ โดยปรับ
ทัศนคติกับข้าราชการครู ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการสารวจสาเหตุของปัญหาและหยิบยกปัญหามาพิจารณาอย่าง
เปิดเผย เพื่อหาทางแก้ไข หรือหาทางเลือกที่สร้างสรรค์ และนาความคิดที่ดีของทุกฝ่ายมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อ
ผลลัพธ์ที่ทุกฝ่ายยอมรับมีมติเป็นเอกฉันท์ ประสานความรู้สึกที่ดีระหว่างบุคคลและทดสอบจุดยืนของตนเองเพื่อที่จะ
เข้าใจคนอื่นมุ่งให้เกิดความพอใจทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะสามารถแก้ปญ
ั หาในเรื่องระดับการศึกษาที่แตกต่างกันได้
2.2 จาแนกตามประสบการณ์พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย และผลการวิจัยของ กัมปนาท มีสวนนิล (2545) ที่ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของครูต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
นครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อวิธีการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ คือ ความพึงพอใจ
ของข้าราชการครูที่มีต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เมื่อจาแนกตามประสบการณ์การทางานมีความแตกต่างกัน ซึ่งวิเคราะห์
ได้ว่า ประสบการณ์การทางานส่งผลต่อความพึงพอใจในวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยเกิดจากพฤติกรรมการ
บริ ห ารของผู้ บริ ห าร เนื่ อ งจากข้ า ราชการครู ที่ มีป ระสบการณ์ การทางานต่ างกั น จึ งท าให้ มี ความเข้ าใจต่อ การ
บริหารงานต่างกัน เช่น ด้านทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร หรือพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร เมื่อมี
ทัศนคติและความเข้าใจไม่ตรงกัน จึงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งภายในสถานศึกษา ซึ่งปัญหานี้อาจเกิดจากตัวของ
ผู้บริหารเองที่ได้รับการพัฒนาตนเองไม่เท่ากัน ขาดประสบการณ์ในการบริหารงาน หรือการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ
ย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจของข้าราชการครู
ดัง นั้น ผู้ บริ หารสถานศึก ษาควรหาแนวทางแก้ ไขปัญ หาความขัด แย้ง ในสถานศึก ษาให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหา สาหรับข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน ผู้บริหารอาจใช้วิธีการร่วมมือ
และวิธีการประนีประนอม โดยนาความรู้และประสบการณ์จากการทางานของผู้บริหารเองมาปรับใช้ในการบริหาร
โดยเลือกวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายให้มากที่สุดอาจจะหยิบยกปัญหามาพิจารณา
อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีอคติ ไม่ลาเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันสารวจสาเหตุและหาแนว
ทางการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยแต่ละฝ่ายต้องยอมเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ พยายามหาทางประนีประนอมกันเมื่อเกิด
ปัญหาและนามาซึ่งความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษา อีกทั้งสามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ในวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของ
สถานศึกษาควรใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบวิธีการร่วมมือ และวิธีการประนีประนอม โดยรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย
และนามาร่วมกันในการแก้ปัญหา อาจจะหยิบยกปัญหามาพิจารณาอย่างเปิดเผย และร่วมดาเนินการแก้ปัญหา โดย
ให้ทุกฝ่ายร่วมกันสารวจสาเหตุและหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งต้องยอมเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ และพยายาม
หาทางประนีประนอมกันเมื่อเกิดปัญหา
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1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ควรใช้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบการเอาชนะ เนื่องจากเป็น
พฤติกรรมที่เน้นเอาใจตนเอง เป็นการใช้อานาจบังคับให้บรรลุผลตามใจตนเอง มุ่งการชนะของตนเองเป็นสาคัญ โดย
ไม่คานึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผู้อื่น แสดงการข่มขู่ เพื่อจะให้ตนเองได้ประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อทุก
ฝ่ายทั้งบุคลากรและองค์กรสถานศึกษา
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ควรนาผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการให้
ความรู้กับผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู เพื่อให้ทราบวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของ
ตนต่อไปเพื่อขจัดสาเหตุของความขัดแย้งในองค์กร
1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนาผลการวิจัยนี้ไปใช้เพื่อเป็นแนวทาง หรือเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรในองค์กร
ได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
1.5 จากผลการวิจัยผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษารูปแบบการบริหารวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง
เฉพาะกลุ่มของข้าราชการครู ที่ มีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับ ปริญญาตรี เพราะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
การศึกษา
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการทาวิจัยเพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูล
ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของสถานศึกษาต่อไป
2.2 ควรมีการวิจัยถึงวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาในวิธีอื่นๆ โดยใช้การวิจัยแบบ
ผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีคุณภาพ และให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถ
นาไปใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ปีที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
A DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL PACKEGE OF MATHEMATICS IN SATION AND
PESCENTAGES STUDENTS IN MATTHAYOMSUKSA 2
ไพรัช พลแสน *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดการสอนอัตราส่วนและร้อยละ และ
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการสอนโดย
ใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนอานาจเจริญ อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปี
การศึกษา 2559 จานวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test dependent
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
1. ชุดการสอนวิช าคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 86.031/88.056 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่
2 พบว่า คะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.98 คิดเป็นร้อยละ 89.94
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนภายหลังการสอน
ด้วยชุดการสอนเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์, อัตราส่วนและร้อยละ
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Abstract
This research aims. 1) Create and efficiency of teaching mathematics ratios and percentages.
Grade 2 Effective 80/80 2) the achievement of a series of teaching mathematics teaching. Ratios and
percentages Grade 2 and 3) compare student achievement before and after a series of teaching
mathematics teaching. Ratios and percentages Mathayomsuksa two samples used in the research. The
students at the two schools Amnat Charoen Muang. Secondary Educational Service Area Office, Area 29
2559 academic year, the number 90 was used in the research, including a series of teaching
mathematical ratio and percentage. Learning management plan and test achievement before and after
learning. The statistics used for data analysis were percentage, average, standard deviation and test the
t-test.
The study concluded that
1. Teaching Mathematics ratio and percentage. Grade 2 is effective. 86.031/88.056 which
correspond with 80/80 provided criterion.
2. Achievement in Mathematics Teaching. With teaching Ratios and percentages Grade 2
students at higher learning with an average of 35.98 percent, 89.94.
3. Achievement in mathematics teaching with the teaching. Ratios and percentages
Grade 2 classes higher than the previous level of statistical significance at .05.
Keywords: set of teaching mathematics, ratio and percentage
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางวิทยาการด้านต่างๆของโลกยุคโลกาภิวัตน์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) หมวด 1 หมวด 4 มาตรา 6 และมาตรา 24 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาให้คนไทยเป็นมนุษย์ ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ การจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนเป็น หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้และ
สามารถพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนเป็นสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและพัฒนาเต็มศักยภาพของตนเอง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง
เจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพรวมทั้งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ ที่กาหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะสาคัญ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการ
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แก้ ปัญหา 4) ความสามารในการใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยี(กระทรวงศึกษาธิการ
2552: 3-4)
จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอานาจเจริญ สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 พบว่า ปีการศึกษา 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–Net) ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.00 ในขณะที่ในระดับประเทศมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 35.77 ซึ่ง
ถือว่ายังต่ากว่าค่า เฉลี่ ยร้อยละระดับประเทศอยู่มาก และรายงานผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายวิชาคณิตศาสตร์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับผลการเรียน 3-4 คิดเป็นร้อยละ 58.39
เป็นคะแนนที่ต่าเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน จากการสังเกตของผู้วิจัยและการสอบถามผู้เกี่ยวข้อง พบว่า นักเรียน
เคยชินกับการคอยรับความรู้จากครูเพียงอย่างเดียว ฝึกคิดคานวณโดยการทาตามตัวอย่างบนกระดาน ไม่ทราบ
วิธีการแก้ปัญหา ขาดทักษะ การแก้ปัญหา จากการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่
แตกต่างจากหนังสือเรียนจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ นักเรียนถูกจากัดกรอบความคิดในเรื่องเฉพาะที่ครูสอน นักเรียน
ส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ เพราะเป็นวิชาที่ต้องใช้ความคิดมาก แบบฝึกทักษะยาก ทาให้นักเรียน เกิดความ
ท้อแท้ จึงไม่ตั้งใจเรียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มจี ุดมุง่ หมายหลักให้นักเรียนสามารถนาความรู้ความเข้าใจ และทักษะทาง
คณิ ตศาสตร์ ไปใช้ด้ านแก้ ปัญ หาในชี วิต ประจาวัน ทั้ง ในและนอกห้ องเรี ย นได้ ในการเรี ยนการสอนเรื่อ งร้ อยละ
จาเป็นต้องนาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เห็นความสาคัญของการเรียน และ
สามารถนาความรู้ม าใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ ผู้วิจัยจึงได้ผลการเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีความสุขที่เน้นการปฏิบัติ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต และการเรียนรู้อย่างมีความสุข พบว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้ (บุญช่วย ภักดี. 2556) และการพัฒนาบทเรียนทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
ทาให้นักเรียนมีประสิทธิภาพทางกรเรียน 91.09/89.61 และนักเรียนที่ใ ช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีผลการ
เรียนในระดับดีมาก ร้อยละ 52.50 (สุรีย์ ศรีบุญเรือง. 2552) การจัดการเรียนการสอนจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสนใจและสามารรถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ อันนาไปสู่กระบวนการในการแก้ปัญหา
จากเหตุผลความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 จึงจะต้องจัดการเรียนการสอนให้กระตุ้นนักเรียนเกิดความสนใจและสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนประกอบกับการจัดการเรีย นรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ให้บรรลุผล โดยจะดาเนินจาก
การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ ใ ช้ ชุ ด การสอน เรื่ อ งอั ต ราส่ ว นและร้ อ ยละ สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหาอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เ รื่ อ งอั ต ราส่ ว นและร้ อ ยละ ของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดการสอนอัตราส่วนและร้อยละ
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3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนระหว่างก่อนและหลัง
การสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัย ครั้งนี้เป็ นการศึก ษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยชุดการสอนเรื่อ ง
อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ชุดการสอนเรื่ อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังนี้
1. อัตราส่วน
2. อัตราส่วนที่เท่ากัน
3. อัตราส่วนของจานวนหลายๆ จานวน
4. สัดส่วน
5. การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน
6. ร้อยละและการคานวณเกี่ยวกับร้อยละ
7. การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ
8. โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขาย
9. โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
10. โจทย์ปัญหาร้อยละเกีย่ วกับภาษีเงินได้

1. ประสิทธิภาพของชุดการสอน
2.ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง อั ต ราส่ ว นและ
ร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
ชุดการสอน หมายถึง เอกสารการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เรื่ อง
อัตราส่วนและร้อยละ ที่ผู้วิจัยออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้ครูใช้สาหรับปฏิบัติการสอน และให้นักเรียนสารวจ
วิเคราะห์สถานการณ์และโจทย์ปัญหา คิดหาวิธีการแก้ปัญหาและคิดหาคาตอบ โดยใช้วิธีการขั้นตอนที่เหมาะสม
และเป็นไปได้ แล้วนาเสนอผลของคาตอบที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และอ้างอิงวิธีการค้นหาคาตอบดังกล่าวได้ โดยสามารถ
เลือกใช้ชุดการสอนในการจัดการเรียนได้ทั้งในรูปแบบรายบุคคล และรายกลุ่มได้ตามความเหมาะสม จาแนกเป็น
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ หมายถึง คะแนนของนักเรียนในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตามจุดประสงค์ของบทเรียน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งวัดได้จาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
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ประสิทธิภาพของชุ ดการเรียนการสอน หมายถึง ชุดการเรียนการสอนคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ที่
ผู้สอนคาดหมายว่า ผู้เ รี ยนจะเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมเป็น ที่น่ า พึง พอใจ โดยถื อ ว่า ชุ ดการเรี ยนการสอน ที่จ ะมี
ประสิทธิภาพนั้นจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
เกณฑ์ 80/80 หมายถึง เกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า (80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ เป็นคะแนนที่นักเรียนทั้งหมด ทาชุด
การสอนได้ในระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 80) (80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เป็นคะแนนที่ นักเรียน
ทั้งหมดทาแบบทดสอบหลังเรียนได้ คิดเป็นร้อยละ 80)
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอานาจเจริญ อาเภอเมือง จังหวัด
อานาจเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2559 จานวน 16 ห้องเรียน รวมทั้งหมด
ประมาณ 680 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอานาจเจริญ อาเภอเมือง จังหวัด
อานาจเจริญสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2559 จานวน 90 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ประกอบด้วย
1. ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ชุ ด การสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง อั ต ราส่ ว นและร้ อ ยละ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อย
ละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
การดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่ง ทดลอง โดยผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 ใช้เวลาเรียน 16 ชั่วโมง มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
2. ดาเนินการทดลองสอนตามตาราง โดยกลุ่มทดลองสอนตามชุดการสอนควบคู่ไปกับแผนการ
สอน จานวน 10 ชุด รวมเวลาเรียนกลุ่มละ 16 ชั่วโมง ในระหว่างการสอนครูเก็บรวบรวมคะแนนจากการทาใบงาน
และแบบทดสอบทุกชุดการสอน
3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) หลังจากการสอนสิ้นสุดลง ดาเนินการสอบด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรียน
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยใช้สูตร E1/E2 = 80/80

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1938

24 มีนาคม 2560

2. ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นทางคณิ ต ศาสตร์ เ รื่ อ งอั ต ราส่ ว นและร้ อ ยละของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ตางการแจกแจงความถี่
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนและหลังที่ใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การทดสอบ
ด้วย t-test (dependent Samples)
สรุปผลการวิจัย
1. ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
86.031/88.056 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อ ยละ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
พบว่า คะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.98 คิดเป็นร้อยละ 89.94
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนภายหลังการสอนด้วย
ชุดการสอน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
อภิปรายผล
การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบ
ประเด็นที่ควรนามาอภิปรายดังนี้
1. ผลการทดลองเพื่ อหาประสิท ธิ ภาพของชุ ด การสอนวิ ชาคณิ ต ศาสตร์ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง
อั ต ราส่ ว นและร้ อ ยละ ของนั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 พบว่ า ชุ ด การสอนที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งและพั ฒ นาขึ้ น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 86.031/88.056 หมายความว่า ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ ทาให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเฉลี่ยร้อยละ 86.031 และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยชุดการสอนเฉลี่ย
ร้อยละ 88.056 การที่ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ เนื่องมาจาก
1.1 ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น ได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการสร้างอย่างมีระบบ โดยเริ่มตั้งแต่ศึกษา
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและ
กาหนดขอบเขตของเนื้อหา ยึดหลักการออกแบบและสร้างชุ ดการสอนตามลาดับขั้นตอน (สุวิทย์ มูลคา และอรทัย
มูลคา 2545: 53-55) โดยมีลาดับขั้นตอนดังนี้ 1) วิเคราะห์และกาหนดเรื่อง 2) จัดหมวดหมู่เนื้อหา 3) จัดเป็นหน่วย
การสอน 4) กาหนดหัวเรื่อง 5) กาหนดแนวคิด 6) กาหนดจุดประสงค์ 7) กาหนดกิจกรรมการเรียน 8) กาหนดแบบ
ประเมินผล 9) เลือกและผลิตสื่อ 10) สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพร้อมเฉลย และ 11) หาประสิทธิภาพ
ของชุ ดการสอน และได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อ งจากคณะกรรมการที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
1.2 ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนั กเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น นอกจากได้ผ่านการตรวจสอบและหาคุณภาพ โดยได้รับการประเมิน
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จากคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์แล้ว ผู้วิจัยได้
นาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ไปทาการทดลองตามขั้นตอนของการหา
คุณภาพชุดการสอนแบบเดี่ยว แบบกลุ่มเล็ก และแบบภาคสนาม ได้นาข้อบกพร่องที่พบเห็นมาปรับปรุงแก้ไข และ
นาเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยว ชาญก่อนจะนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อทราบถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการปรับ ปรุงชุดการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
2. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยชุดการสอน เรื่อง อัตราส่วน
และร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า คะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ
35.98 คิดเป็นร้อยละ 89.94 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพาน ระวังรัมย์ (2557: บทคัดย่อ)ได้พัฒนาแบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา มีประสิทธิภาพ เท่ากับ
88.75/91.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน
และร้ อ ยละ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 มี ค่ า เท่ า กั บ 0.8763 แสดงว่ า นั ก เรี ย นมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 87.63 3) ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 91.17 สูงกว่าก่อนเรียนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 28.58 เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.59 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 25
ที่ตั้งไว้ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ผลปรากฏว่ า หลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เพราะชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละมี
ลาดับของเนื้อหาจากง่ายไปยาก ภาษาที่ใช้ง่ายแก่การเข้าใจ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของ ดวงเดือน อ่อนน่วม (2535: 2029) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การสอนคณิตศาสตร์ที่นับได้ว่าประสบผลสาเร็จ คือ การที่สามารถให้นักเรียนมองเห็นว่า
คณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่มีความหมาย ไม่ใช่กระบวนการที่ประกอบด้วยทฤษฎี หลักการ การพิสูจน์ หรือการคิดคานวณ
เพื่อตัวคณิตศาสตร์เอง และสอดคล้องกับหลักการและแนวความคิดของ (สุรีย์ ศรีบุญเรือง. 2552) การจัดการเรียน
การสอนจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและสามารรถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ อันนาไปสู่กระบวนการ
ในการแก้ปัญหา และบุญช่วย ภักดี (2556) การพัฒนาบทเรียนทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
ทาให้นักเรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียน 91.09/89.61 และนักเรียนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย มีผลการ
เรียนในระดับดีมาก ร้อยละ 52.50 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บุญช่วย ภักดี (2556: 99)ได้ศึกษาผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขที่เน้นการปฏิบัติ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สุรีย์ ศรีบุญเรือง (2552: 80) ได้ศึกษา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องอัตราส่วนและร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สมควร
กันเทพา (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อย
ละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สรุปได้ว่า ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นในครั้งนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดจึงสามารถนาไปใช้สอนจริง
ได้
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรจัดการเรียนกาสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนเละร้อยละในการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์
2. จากการสังเกตระหว่างเรียนการสอน พบว่า การเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มทาให้นักเรียนมี
ความสนุกสนาน มีทักษะการทางานกลุ่ม รู้จักการวางแผนการทางาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รู้จักยอมรับซึ่งกัน
และกัน
3. ฝึกให้นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักค้นคว้าหาคาตอบ และสามารถนาความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบต่างๆ เพราะว่าวิธีการสอนแบบต่างๆ มี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาต่างกัน
2. ควรเลือกวิธีการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา เพราะว่าวิชาคณิตศาสตร์โดยธรรมชาติแล้วเป็นวิชา
ที่เป็นนามธรรม และเป็นวิชาที่ยากต่อการเข้าใจ ในการสอนแบบเดิมๆ โดยไม่เปลี่ยนรูปแบบการสอนเลย ทาให้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน ส่งผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่า
เอกสารอ้างอิง
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NBUE063: การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานคํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
A DEVELOPMENT OF A SET OF SKILL PRATICES ON WORD READING FOR LOWER
SECONDARY SCHOOL STUDENTS
นันทนา พิลาม *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางชุดฝกการอานคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑกําหนด 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กอนและหลั ง
การใช ชุ ด ฝ ก การอ า นคํ า โดยกลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 จํ า นวน
40 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย (Sample random sampling) โดยการจับสลากเลือกหองเรียน 1 หองเรียน เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ชุดฝกทักษะการอานคํา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ
หลังเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที (t-test)
ผลการวิจัย พบวา 1) ชุดฝกทักษะการอานคํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีประสิทธิภาพ 86.22/85.14
มีป ระสิ ท ธิ ภาพเปน ไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้ ง ไว 2) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการอา นคํ า ของนั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตน ที่เรีย นโดยใชชุ ดฝก ทักษะการอานคํ า หลังเรี ยนสู งกวา กอนเรียนอยา งมีนัย สําคั ญทางสถิติ ที่
ระดับ .05
คําสําคัญ: การอานคํา, ชุดฝกทักษะการอานคํา
Abstract
This research aimed to develop a set of skill practices on word reading for lower secondary
school students, and to compare students’ learning achievement after learning through the set of skill
practice. The samples were 40 Mathayomsuksa 3 students in one classroom by simple random sampling
from classroom as a unit of sampling. Statistics used in data analysis were percentage, mean, Standard
Deviation, and t-test.
The research found that 1) The effeiciency of the set of skill practices on word reading was
86.22/85.14, which was corresponding with the 80/80 provided criterion. 2) Students’ learning
achievement after learning through the developed skill practices on word reading was higher than before
at .05 level of significance.
Keywords: English word reading, reading skill set.
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรม อันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสราง
บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือใน
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การแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู กระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณและ
สรางสรรค ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชใน
การพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม
ประเพณี สุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรูอนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2551: 37) ภาษาไทยเปนวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเปนไทยที่เปนเอกลักษณเฉพาะ แสดงใหเห็นถึง
ความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมภาษา เราทุกคนควรชวยกันรักษาและสืบทอดเจตนารมณเพื่อใหลูกหลานมีความ
เปนไทยและภาคภูมิใจในภาษาไทย
ดัง นั้ น เพื่ อ ให ก ารเรี ย นการสอนภาษาไทยประสบความสํ า เร็ จ ผูเ รี ย นสามารถใช ภาษาไทยไดอ ย า งมี
ประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และไดบรรจุ
วิชาภาษาไทยใหอยูในกลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนวิชาหลัก เพื่อสรางพื้นฐานพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่ง
เปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรมและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 4-5) ทั้งนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดมีขอกําหนด
เกี่ยวกับคุณภาพที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยมีมาตรฐานทั้งดานการอาน การเขียน การฟง การดู การพูด หลักการ
ใชภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม โดยเฉพาะสาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท1.1 ไดกําหนดไววา ใหผูเรียนใชกระบวนการ
อานสร างความรู และความคิดเพื่อ นํา ไปใชตั ดสิน ใจแก ปญหาในการดํ าเนิน ชีวิต และมีนิ สัย รัก การอา น (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2551: 44) และไดกําหนดคุณภาพผูเรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไววา สามารถอานออกเสียงบทรอยแกว
และบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดถูกตอง เขาใจความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสําคัญและ
รายละเอียดของสิ่งที่อาน แสดงความคิดเห็นและขอโตแ ยงเกี่ยวกับเรื่องที่อานและเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิ ด
ยอความ เขียนรายงานจากสิ่งที่อานได วิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล ลําดับความอยางมีขั้นตอนและความเปนไปได
ของเรื่องที่อาน รวมทั้งประเมินความถูกตองของขอมูลที่ใชสนับสนุนจากเรื่องที่อาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 31)
การอานมีบทบาทสําคั ญตอ ชีวิต และความเปนอยูของมนุ ษย ทั้งนี้ เพราะเหตุวา การอานเปน พื้นฐานที่
สําคัญในการเรียนรูและการพัฒนาสติปญญาของคนในสังคม การอานนอกจากจะทําใหผูอานสามารถแกปญหาตางๆ
ทั้งปญหาสวนตัวและปญหาที่เกี่ยวของกับสังคม การอานยังชวยใหผอู านเปนผูที่ทันตอเหตุการณและความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไดอีกดวย ซึ่งทําใหสามารถปรับตัวเขากับสถานการณไดดี ยิ่งไปกวานั้นการอานยังเปนการตอบสนองความ
สนใจและความอยากรูอยากเห็นอันเปนวิสัยทัศนของมนุษยไดเปนอยางดี เปนการขยายทัศนะของผูอานที่มีตอเรื่องใด
เรื่องหนึ่งไดอยางกวางขวางและสนองตอความตองการทางดานนันทนาการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิต ทําใหเกิดการพัฒนาไปสูสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอานจึงมีความสําคัญตอชีวิตมนุษย
อยางยิ่ง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2549: 1)
การเรียนรูการอานจึงตองเรียนการอานออกเสียงคํา การอานบทรอยแกว ประโยค คําประพันธชนิดตางๆ
การอา นในใจเพื่ อสร างความเขา ใจและการคิด วิเ คราะห สั งเคราะหค วามรู จากสิ่ง ที่อ าน เพื่ อนํา ไปปรั บใช ในชีวิ ต
ประจําวัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 37) สอดคลองกับ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2545: 2) ที่กลาววา การอานเปน
เครื่องมือที่ใชในการเสาะแสวงหาความรู และการใชวิธีอานที่ถูกตองจึงจําเปนสําหรับผูอานทุกคน การรูจักฝกฝนการอาน
อยางสม่ําเสมอจะชวยใหผูอานมีพื้นฐานในการอานที่ดี ทั้งจะชวยใหเกิดความชํานาญและมีความรูกวางขวางยิ่งขึ้น
และสอดคลองกับ พรทิพย ชาตะรัตน (2546: 59) ที่กลาววา การอานเปนทักษะทางภาษาที่สําคัญและมีความจําเปน
ในการดํารงชีวิตของคนในยุคปจจุบัน เพราะวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว การติดตอ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

1944

24 มีนาคม 2560

สื่อสารจึงมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้น เชน สังคมขาวสาร เนื้อหาสาระทางวิชาการ รวมทั้งขอมูลตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันจะตองอาศัยการอานเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการแสวงหาความรู ดังนั้น ผูมีทักษะในการอานหรือมี
ความสามารถในการอาน คือ มีความสามารถอานไดมาก อานไดเร็ว อานไดถูกตองและอานไดหลายภาษา จึงมีโอกาส
ประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพ ในดานสังคม ดานการศึกษาหาความรู ตลอดจนขาวสารขอมูลไดกวางไกล
และทันสมัยกวาผูที่ขาดทักษะในดานการอาน จะเห็นไดวา ภาษาไทยมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในฐานะเปนภาษา
ประจําชาติไทย เปนเครื่ องมือสื่ อสารของคนในชาติ จึง ควรชวยกันรักษามรดกวัฒ นธรรมในการใชภาษาไทยไวใ ห
ถูกตอง ทั้งดานการอาน การเขียน การฟง และการพูด โดยเฉพาะการอานใหถูกตองนั้นมีความสําคัญและจําเปนในการ
ใชภาษาในชีวิตประจําวันเปนอยางมากเพราะการอานมีความสัมพันธกับทักษะทางภาษาดานอื่นดวย จะเห็นไดวาการ
อ า นคํ า ในภาษาไทยนั้ น เพื่ อ ให เ กิ ด เอกภาพในการอ า นจะต อ งอ า นโดยยึ ด ตามการอ า นในพจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถานและจากหนังสืออานอยางไรและเขียนอยางไร ของราชบัณฑิตยสถาน ที่รวบรวมคําที่อานออกเสียง
ถูกตองไว ในปจจุบันมีนักเรียนจํานวนมากอานออกเสียงคําไมถูกตอง เขียนคําอานไมถูกตอง เชน การอานคําควบ
กล้ํา อักษรนํา คําไมออกเสียงตัวสะกด คําที่ออกเสียงตัวสะกด สระแบบคําไทย สระแบบบาลีสันสกฤต เปนตน ดังนั้น
ครูผูสอนตองฝกทักษะการอานคําใหถูกตองใหแกนักเรียน
ในฐานะครูผูสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวาในการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน
นักเรียนยังอานออกเสียงคําไมถูกตอง จึงตองคิดคนแนวทางการพัฒนาดานการอานคําของนักเรียน คือ สรางชุดฝก
ทักษะการอานคํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อเปนกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเสริมทักษะทางภาษาไทย และ
เปนการฝกฝนความรูเพิ่มเติมจากการเรียน ตลอดจนนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองที่สงผลใหนักเรียนมีความรู
ความสามารถและทักษะการอานคําดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางชุดฝกทักษะการอานคํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กอนและหลังการใชชุดฝก
การอานคํา
นิยามศัพทเฉพาะ
ชุดฝกทักษะการอานคํา หมายถึง ชุดฝกทักษะการอานคําที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะการ
อานคํา จํานวน 6 ชุด ไดแก การอานคําควบกล้ํา การอานอักษรนํา การอานคําที่ไมออกเสียงตัวสะกด การอานคําที่
ออกเสียงตัวสะกด การอานสระแบบคําไทย การอานสระแบบบาลีสันสกฤต
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน หมายถึง แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อวัดความสามารถ
ในดานการอานคําของนักเรียนเปนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ ที่ไดนําไปหาประสิทธิภาพเรียบรอยแลว
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนหรือคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่
ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานคําที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการอานคํา หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของชุดฝกการอานคํา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเกณฑ 80/80
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เกณฑ 80/80 หมายถึง ระดับคะแนนที่กําหนดขึ้นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ดานการอานคํา สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยกําหนดใหระดับคะแนน เปนดังนี้
80 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ไดจากการทําชุดฝกแตละชุดฝกใน
ระหวางเรียน จํานวน 6 ชุด โดยไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 80
80 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุก คนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชแบบฝก โดยไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 80
การอานคํา หมายถึง การอานคําที่ผานการคัดเลือกตามวิธีการศึกษาของผูวิจัยจากหนังสืออานอยางไร
และเขียนอยางไร ของราชบัณฑิตยสถาน ฉบับจัดพิมพครั้งที่ 22 พ.ศ. 2557 เฉพาะอานอยางไร ก-ฮ แบงคําตามลักษณะ
การอานเปน 6 ประเภท คือ การอานคําควบกล้ํา การอานอักษรนํา การอานคําที่ไมออกเสียงตัวสะกด การอานคําที่
ออกเสียงตัวสะกด การอานสระแบบคําไทย และการอานสระแบบคําบาลีสันสกฤต
การอานคําควบกล้ํา หมายถึง พยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน ออกเสียงพรอมกัน
การอานอักษรนํา หมายถึง พยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน และรวมอยูในสระเดียวกัน
การอานคําทีไ่ มออกเสียงตัวสะกด หมายถึง การอานคําตั้งแต 2 พยางค ขึ้นไป เมื่ออานคําจะไมออก
เสียงตัวสะกดของพยางคหนาไปยังพยางคหลังของคํานั้น ในการวิจัยนี้จะพิจารณาตัวสะกดระหวางพยางคแรกและ
พยางคที่ 2 เปนสําคัญ
การอ านคําที่อ อกเสี ยงตัว สะกด หมายถึ ง การอ านคํา ที่มี 2 พยางค ขึ้น ไป เมื่อ อา นคํ าจะออกเสี ย ง
ตัวสะกดของพยางคหนาเนื่องไปยังพยางค หลังของคํานั้ น ในการวิ จัยนี้ จะพิจารณาตั วสะกดระหว างพยางคแรกและ
พยางคที่ 2 ของคําเปนสําคัญ
การอานสระแบบคําไทย หมายถึง การอานคําที่มีพยัญชนะประกอบในคําอยูลําพังโดยไมมีสระกํากับอยู
ใหออกเสียงสระ /ออ/ รวมกับพยัญชนะตัวนั้น
การอานสระแบบคําบาลีสันสกฤต หมายถึง การอานคําที่มีพยัญชนะประกอบในคําอยูลําพังโดยไมมี
สระกํากับอยู ใหถือวามีเสียงสระ/อะ/ กํากับอยู หากพยัญชนะมีสระกํากับอยูแลวตามดวยพยัญชนะตัวอื่น จะอาน
ออกเสียงแตละพยางคเฉพาะสระที่กํากับอยูโดยไมออกเสียงพยัญชนะตามเปนตัวสะกด และใหอานเรียงพยางคไป
จนจบคํา ในการวิจัยครั้งนี้ใหพิจารณาพยางคสวนตนของคําเปนสําคัญ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ
ชุดฝกทักษะการอานคํา ประกอบการจัดการเรียนรู
ประกอบดวย 6 เรื่อง
1. การอานคําควบกล้ํา
2. การอานอักษรนํา
3. การอานคําที่ไมออกเสียงตัวสะกด
4. การอานคําที่ออกเสียงตัวสะกด
5. การอานสระแบบคําไทย
6. การอานสระแบบบาลีสันสกฤต

1. ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการอานคํา
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังจากการ
ใชชุดฝกทักษะการอานคํา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ได แ ก นั ก เรี ย นชั้น มั ธ ยมศึก ษาป ที่ 3 ภาคเรีย นที่ 1 ป ก ารศึ กษา 2559 โรงเรีย นเตรี ย ม
อุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 200 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 40 คน ไดมาโดย
วิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากเลือกหองเรียน 1 หองเรียน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการอานคํา
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชชุดฝกการอานคํา
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
1. ชุดฝกทักษะการอานคํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 6 ชุด
2. แบบทดสอบวัดความสามารถการอานคํากอนและหลังเรียน จํานวน 50 ขอ
การดําเนินการทดลอง
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง โดยใชเวลา 50 นาที แลวตรวจใหคะแนน
2. ดําเนินการทดลอง โดยการแนะนําชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงการเรียน คือ เรียนเนื้อหากอน แลว
ใหนักเรียนทําชุดฝกทักษะการอานคํา ซึ่งกําหนดเวลาในการสอนเนื้อหาชุดละ 20 นาที และทําชุดฝกทักษะการอานคํา
30 นาที วันละ 1 ชุด จากชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 6 เมื่อทําชุดฝกทักษะการอานคําเสร็จแลวใหตรวจคําตอบจากเฉลย
3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบหลังเรียน (Pre-test) กับนักเรียนที่เปน
กลุมตัวอยางหลังจากการทดลองสิ้นสุด โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน
4. นําผลการทดสอบไปวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานคํา ตามเกณฑ 80/80 โดยใชสถิติคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ
2. วิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถทางการอานคํา ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนการใช
ชุดฝกทักษะการอานคํา โดยใชสถิติทดสอบคา t-test
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คํานวณ คารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
2. สถิติที่ใชคํานวณหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก ดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความยากงาย
คาอํานาจจําแนก
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝก E1/E2
4. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน t-test
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สรุปผลการวิจัย
1. ชุดฝกทักษะการอานคํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีประสิทธิภาพ 86.22/85.14 แสดงวา
ชุดฝกการอานคํามีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอานคํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะ
การอานคํา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานคํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย
ดังนี้
1. ชุดฝกการอานคําของนักเรีย นชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต น มีประสิทธิภ าพ 86.22/85.14 ซึ่ งเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ตามสมมติฐานของการศึกษาคนควา การที่นักเรียนไดฝกทักษะการอานคําจากชุดฝกที่
สรางขึ้น โดยฝกทันทีหลังจากที่นักเรียนไดเรียนรูเรื่องนั้นๆ ฝกซ้ําหลายๆ ครั้ง เนนเฉพาะเรื่องที่ผิด เปนชุดฝกจากงาย
ไปหายาก คําชี้แจงไมสลับซับซอนชุดฝกสั้นๆ มีจํานวนไมมากและหลากหลายรูปแบบ ไดเขียนคําอานและออกเสียง
คําอานถาไมเขาใจก็สามารถทบทวนไดและสามารถตรวจสอบการทําแบบฝกดวยตนเอง ทําใหนักเรียนกระตือรือรน
และพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหดีขึ้น มีความเชื่อมั่นและประเมินผลงานของตนเองไดซึ่งเปนประสบการณตรงที่นักเรียน
จะเรียนรูใหเขาใจจนเกิดทักษะทางภาษาที่คงทนและนําไปใชได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญจันทร จัดสนาม
(2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอานและเขียนสะกดคําโดยใชแบบฝก ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนบานขามโพนทัน อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร จํานวน 11 คน ผลการศึกษาพบวา แบบฝกการอานและเขียน
สะกดคํา ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ 83.48/81.65 เชนเดียวกับ จิราภรณ จิระวิมล (2551: บทคัดยอ) พบวา
การพั ฒนาทั กษะการอา นสะกดคํ าโดยใช ชุด ฝก ทัก ษะและวิ ธีก ารเรี ยนรูแ บบรว มมื อของนัก เรี ยนชั้น ประถมป ที่ 1
โรงเรียนเทศบาล 5 จังหวัดยะลา จํานวน 41 คน ผลการวิจัยปรากฏวา ชุดฝกทักษะการอานสะกดคําที่ผูวิจัยสรางขึ้น
มีประสิทธิภาพ 80/80 เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอานคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ที่เรียนโดยใชชุดฝก
ทักษะการอานคํา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เปนไปตามสมมติฐานของการศึกษา
คนควา เมื่อนักเรียนไดรับการฝกทักษะการอานคําจากชุดฝกอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ที่เปนการพัฒนาประสบการณ
ตรงของนักเรียนใหแกตนเองเนื่องจากนักเรียนมีความสามารถดานภาษาแตกตางกัน การนําชุดฝกทักษะมาใชจึงเปน
การชวยใหนักเรียนมีความสามารถดา นภาษาที่แตกตางกั นประสบความสําเร็จในการเรียนยิ่ง ขึ้น ซึ่งสอดคลองกั บ
งานวิจัยของ อนุชิต ประวัติสมบูรณ (2539: บทคัดยอ) พบวา ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียน
ที่ไดทดสอบหลังการใชชุดฝกสูงกวาการทดสอบกอนการใชชุดฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชน เดียวกับ
ศิริลักษณ สกุลวิทย (2542: บทคัดยอ) ที่พบวาการสรางแบบฝกการออกเสียงและเขียนคําของนักเรียนกอนและหลัง
การใชแบบฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ขณะที่ กนกดาว เดชกอง และคณะ (2545: บทคัดยอ)
พบวาการศึกษาผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียนสะกดคําโดยใชแบบฝกหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 รวมทั้ง ดําเกิง จําปา และคณะ (2544: บทคัดยอ) ไดสรางแบบฝกประสมอักษร สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 41 คน ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
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กลาวไดวา ชุดฝกการอานคําเปนเครื่องมือที่สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนเพื่อพัฒนา
ตนเองใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จากการสังเกตนักเรียนกลุมตัวอยาง จะเห็นไดวานักเรียนมีความสามารถ
แตกตางกัน นัก เรียนค อนขางเกงจะทํ าชุดฝก เสร็จก อนเวลาที่กําหนด ขณะที่นักเรี ยนออนจะทําชุด ฝกเสร็ จชากว า
ดังนั้น ครูตองควบคุมเวลาใหเปนไปตามที่กําหนด และพัฒนานักเรียนออนโดยจัดกลุมเพื่อนสอนเพื่อน เพื่อเปนการ
เสริมแรงและใหกําลังใจแกนักเรียน ประกอบกับชุดฝกมี รูปแบบอยางหลากหลายจึงเปนสิ่งเราที่กระตุนใหนักเรีย น
กระตือรือรนที่จะฝกทันทีเมื่อเรียนเรื่องนั้นแลว รวมทั้งการฝกหัดทําแบบฝกหลายๆ ครั้งและประเมินผลไดดวยตนเอง
จึงเปนประสบการณตรงที่สรางความเชื่อมั่นใหนักเรียนที่จะนําไปสูการเรียนรูที่กอใหเกิดทักษะทางภาษาไทยใหดีขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ชุดฝ กเปน เครื่อ งมือ ที่สามารถนํ าไปใช ในการจั ดการเรีย นรู เพื่ อให เกิ ดผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย น
สูงขึ้นทุกระดับชั้นและทุกเนื้อหา ซึ่งจะเปนการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะของนักเรียน
2. การเลือกลักษณะและประเภทของชุดฝก ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา วุฒิภาวะ
วัย เพศ และความแตกตางระหวางบุคคล รวมทั้งความสนใจของนักเรียนดวย
3. การฝ ก แต ล ะครั้ ง ครู ผูส อนต อ งควบคุ ม เวลาให เ ป น ไปตามกํ า หนด ควรใช เ วลาสั้ น ๆ แจ ง ผล
ความกาวหนาใหนักเรียนทราบทันทีที่ฝกเสร็จ และควรปรับปรุงชุดฝกใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรเลือกคําในหนังสือรายวิชาภาษาไทยหรือรายวิชาอื่นที่นักเรียนมักอานผิดนํามาสรางชุดฝก
2. ควรศึกษาเปรียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานคําโดยใชชุดฝกกับการสอนวิธีอื่นเพื่อจะไดนวัตกรรมที่
หลากหลายและเปนการพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับการใชชุดฝกการอานคําในระดับชั้นอื่นๆ
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NBUE064: ความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานตามระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองจอก อาเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
A STUDY OF PARENTS SATISFACTION TOWORDS THE OPERATION OF HELP CARE
SYSTEM FOR STUDENTS AT BANNONGJOK SCHOOL, THE RAYONG PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
สุภาษิณี ดีศิลป์ 1 ดร.สิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1 จาแนกตามสถานภาพทั่วไปของผู้ปกครองนักเรียน ได้แก่ อายุและระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 201 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางเครจซีและมอร์แกน และสุ่มด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนแบบประมาณค่า 5 ระดับ
ดังนี้ ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน ระดับความพึงพอใจน้อย 2 คะแนน ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3
คะแนน ระดับความพึงพอใจมาก 4 คะแนน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียนนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (  = 3.83, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 3 อันดับแรก ได้แก่
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา (  = 3.89, S.D. = 0.67) ด้านการส่งเสริมนักเรียน (  = 3.84, S.D. = 0.66)
และด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (  = 3.83, S.D. = 0.61) ตามลาดับ
2. ผลการเปรีย บเที ยบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มี ต่อการด าเนิ นงานตามระบบดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตามอายุ
และระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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Abstract
The purposes of this study were to study and compare the parents satisfaction Towards The
help Care Operation System of Bannongjok School under the Jurisdiction of Rayong Primary Educational
Service Area Office 1, classified by there age and education level.
The samples of this study comprised 201 guardians of kindergarten to Prathomsuksa 6
students of the Bannongjok school in 2017 academic year according to Krejcie and Morgan table by
statified random sampling. A 5-scale rating questionnaire was used as an instrument for collecting data.
Statistics used in data analysis percentage mean Standard Deviation and t-test.
The results revealed as follows:
1. The Parents satisfaction toward the help care operation system at Bannongjok school
the Rayong Primary Educational Service Area office 1 was at high level (  = 3.83, S.D. = .63)
Considering each aspect, it was found that every aspect was at a “high” level, the protect and solve a
problem (  = 3.89, S.D. = .67) the aspect of support the student (  = 3.84, S.D. = .66) and the aspect
of know individual student (  = 3.83 , S.D. = .61), respectively.
2. Age and education level had no difference on their satisfaction towords the help care
operation system at bannongjok School.
Keywords: The satisfaction, The Care Operation System For Helping Students
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สภาพสังคมในปัจจุบัน นักเรียนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่สมบูรณ์ มีความสับสนในการวางบทบาทของ
ตนเองในสังคม ขาดทักษะและประสบการณ์ในการเผชิญปัญหา (กรมสุขภาพจิต. 2550: 9) จึงมีพฤติกรรมและการ
แสดงออกไม่เหมาะสม เป็นต้นว่า แต่งกายผิดระเบียบ กระด้างกระเดื่อง ไม่มีสัมมาคารวะ เหม่อลอย เก็บตัว เซื่องซึม
พูดจาก้าวร้าวไม่สุภาพ โต้เถียง เสียงดัง เอะอะ (กรมสุขภาพจิต. 2550: 4-5) จากรายงานสถิติของกรมสุขภาพจิต
พบว่า ปัญหาของเยาวชนในโรงเรียน ร้อยละ 30 ของนักเรียนมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตที่แสดงออกมา
ในลั ก ษณะต่ า งๆ เช่ น ปั ญ หาทางอารมณ์ มี อ าการซึ ม เศร้ า ท้ อ แท้ และหาทางออกด้ ว ยการฆ่ า ตั ว ตาย (กรม
สุขภาพจิต. 2552: 20-24)
ซึ่งทางโรงเรียนบ้านหนองจอก ได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจากพบปัญหาที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์ในสังคม มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทาให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ เช่น สื่อลามก เกมส์ ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เข้าถึงสิ่งเสพติดได้ง่าย ขาด
หลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจไม่เห็นความสาคัญของหลักศาสนา ค่านิยมความเป็นไทย ความสัมพันธ์ในครอบครัว ไม่
เข้มแข็ง
นอกจากนี้นักเรียนยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางสังคม เช่น ติดการพนัน นิยมเสี่ยงโชค ไม่
ชอบมาโรงเรียน หนีเรียน ทาร้ายรังแกกัน ติดโทรศัพท์ หมกมุ่นกับสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ นิยมบริโภคอาหารกรุบกรอบ
อาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เครียด ซึมเศร้า มองโลกในแง่ร้าย ไม่สนใจปัญหาสังคม และทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนลดลง ส่วนเด็กยากจนโรงเรียนมีการแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนทุกปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานระบบดูแ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นบ้ า นหนองจอก ตามกระบวนการการ
ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียน การส่งเสริม
นักเรียน การช่วยเหลือและการแก้ ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจมากน้อยใน
ระดับใด และผลการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าจะเป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาการดาเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีมาตรฐานสู่การปฏิบัติได้ดีขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนองจอก อาเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนบ้านหนองจอก อาเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
จาแนกตามสถานภาพทั่วไปของผู้ปกครองนักเรียน ได้แก่ อายุ และระดับการศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

สถานภาพของผู้ปกครอง ได้แก่
1. อายุ
2. ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม
ความพึง พอใจต่อ การด าเนิ นงานตามระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน มี 5 ด้าน ดังนี้
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรียน
3. การส่งเสริมนักเรียน
4. การป้องกันและการแก้ไขปัญหา
5. การส่งต่อนักเรียน
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนอง
จอก อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองจอก อาเภอเมือง จังหวัดระยอง จาแนกตามอายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและ
เครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทางานที่ตรวจสอบได้ กระบวนการและขั้นตอนของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการ ดังนี้ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียน การ
ส่งเสริมนักเรียน การช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. 2552: 17)
1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน ที่จะช่วยให้
ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน หมายถึง การพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนั กเรียน เพื่อการจัดกลุ่ม
นักเรียนได้ 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้ว
อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่ง
โรงเรียนต้องให้การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี
กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน
กลุ่มพิเศษ คือ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะ แสดงออกซึ่งความสามารถ
อันโดดเด่น
3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน หมายถึง การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้
นักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษ ให้มีคุณภาพมากขึ้น
ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมายถึง การให้คาปรึกษาเบื้องต้น และการจัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
5. ด้านการส่งต่อนักเรียน หมายถึง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา
ของนักเรียนในแต่ละกรณี การส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบ 1. การส่งต่อภายใน 2. การส่งต่อภายนอก
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง หมายถึง ความรู้สึกชอบ หรือพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
ดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
ผู้ปกครอง หมายถึง บุคคลที่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอก อาศัยอยู่ด้วยเป็นประจา
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนอง
จอก อาเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 จานวน 420
คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านหนองจอก อาเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2559
จานวน 201 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นจากทุกชั้นเรียน โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง จากตารางของเครจซีและมอร์แกน
(Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ แบบสอบถามที่ สร้ า งขึ้ น จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ปกครอง จาแนกตามอายุ และระดับ
การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอก จานวน 30 ข้อ ได้แก่
1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จานวน 6 ข้อ
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน
จานวน 5 ข้อ
3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน จานวน 6 ข้อ
4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
จานวน 6 ข้อ
5. ด้านการส่งต่อนักเรียนนักเรียน
จานวน 7 ข้อ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็น 5 ระดับ ตามแนวความคิด
ของ ลิเคอร์ท (Likert)
เกณฑ์การให้คะแนน
ลักษณะแบบสอบถามที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑ์การวัด
ดังนี้
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ให้คะแนน 1 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อย
ให้คะแนน 2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ให้คะแนน 3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมาก
ให้คะแนน 4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ให้คะแนน 5 คะแนน
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาวางโครงสร้างแบบสอบถามโดยกาหนดขอบเขตเนื้อหาให้
ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของการวิจัย และตามกรอบแนวคิดของการวิจัย
3. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยมีข้อคาถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน
4. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามทฤษฎีความ
เป็นปรนัย สานวนการใช้ภาษาและคาชี้แจง เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
5. หาคุณภาพของเครื่องมือเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ค่า
ดัชนีสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
6. นาผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence: IOC)
7. ปรับปรุงเครื่องมือตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ ยวชาญ จากเครื่อ งมือที่ ผู้วิจั ยสร้ างขึ้น ได้ นามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .80 ขึ้นไป
8. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่พัฒนา แก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ปกครองนักเรียน
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 30 คน
9. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (-Coefficient) ของครอนบาซ (Cronbach. 1990) ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามตอนที่ 2 ได้เท่ากับ .976
10. จัดพิมพ์เครื่องมือเพื่อนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านหนองจอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
2. ดาเนิ น การแจกแบบสอบถามให้ กับ ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ านหนองจอก ตามการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นจากทุกชั้นเรียน รวม 201 คน
3. ผู้วิจัยขอรับแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
4. รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่ละชุดแล้วนาไปลงรหัส
5. ประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีการจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อ
ประมวลผลข้อมูลทางสถิติสาหรับงานวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอน มีดังนี้
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ
และระดับการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ แล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองจอก อาเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) และการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติ (t-test) แล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
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สรุปผลการวิจัย
ตาราง 1 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1
ความพึงพอใจทีม่ ีการดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน
3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน
4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
5. ด้านการส่งต่อนักเรียน
เฉลี่ย

.

(n = 201)
S.D.
ระดับความพึงพอใจ

3.83
3.81
3.84
3.89
3.79
3.83

.61
.73
.66
.67
.74
.63

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 3 อันดับ จากมากไปหาน้อย อันดับ
แรก ได้แก่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา อันดับ 2 ด้านการส่งเสริมนักเรียน และอันดับ 3 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองมีต่อการดาเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตามอายุ

ด้าน
1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน
3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน
4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
5. ด้านการส่งต่อนักเรียน
เฉลี่ย

ต่ากว่า 30 ปี
(n = 201)
S.D.
.

ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
(n = 201)
S.D.
.

t-test

Sig.

3.92
3.81
3.83
3.87
3.77
3.84

3.79
3.80
3.84
3.90
3.80
3.82

1.278
.068
-.050
-.254
-.245
.379

.203
.946
.960
.800
.807
.743

.56
.75
.71
.69
.80
.70

.62
.73
.65
.67
.73
.68
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จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตาม
อายุ พบว่าไม่แตกต่างกัน
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานระบบการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตามระดับการศึกษา

ด้าน

ต่ากว่า
ตั้งแต่ปริญญา
ปริญญาตรี
ตรี ขึ้นไป
(n=201)


1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน
3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน
4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
5. ด้านการส่งต่อนักเรียน
เฉลี่ย

3.90
3.81
3.88
3.94
3.82
3.87

S.D.
.58
.71
.68
.65
.74
.67



3.77
3.80
3.81
3.86
3.77
3.80

S.D.
.62
.75
.65
.69
.75
.69

t-test

Sig.

1.459
.024
.720
.840
.445
.697

.146
.981
.472
.402
.657
.531

จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากมี
ประเด็นที่นามาอภิปราย ดังนี้
1. จากการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองที่มี ต่ อ การด าเนิ น งานตามระบบดูแ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน โดย
มีการประสานความร่วมมือกับบุคคลที่เกีย่ วข้องทั้งครู ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมมือประสานงานกัน ทา
ให้สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่างทั่วถึงและตรงประเด็นปัญหา กล่าวคือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบแรกของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา โดยที่ครูที่ ปรึกษาจะออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน และใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) เป็นเครื่องมือรวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมอื่นๆ ในห้องเรียน การ
สัมภาษณ์ เพราะนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทุก ๆ ด้านไม่ว่าด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา
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ดังนั้น สภาพปัญหาต่างๆ จึงไม่เหมือนกันพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกจึงเป็น 2 ด้าน คือ ด้านที่เป็นบวกหรือที่
เรียกว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์และด้านที่เป็นลบหรือที่เรียกว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การรู้จักข้อมูลพื้นฐาน
นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว ทาให้ครูที่ปรึกษาเข้าถึงปัญหาได้ใกล้ชิด
มากขึ้น การดาเนินการขั้นต่อไปก็ทาให้สะดวกขึ้นและผิดพลาดน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ จันทรัสม์ รัตน์จรูญชัย (2550:
113) ได้ทาการรายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีประชา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า ครูเกิดความตระหนัก ให้ความสนใจอย่างจริงจัง และมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการดาเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมทุกกิจกรรม ทั้งนี้ ครูได้มีส่วนในการ
ส่งเสริมในส่วนที่ดีของนักเรียน การป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้นหรือลุกลาม โดยเฉพาะเด็กกลุ่ม เสี่ยงหรือมีปัญหา
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น และครูที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีข้อมูลและรู้จักนักเรียนเป็น
อย่างดี จะสามารถแก้ไขปั ญหานักเรียนในเบื้องต้นได้ ทั้งนี้อาจเป็นปัจจัยที่สาคัญ ก่อให้เกิดความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้าน
หนองจอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้าน จาแนกตามอายุ และ
ระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะครูประจาชั้นหรือครูที่ปรึกษา มีความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี มี
การประสานงานกับผู้ปกครอง จึงทาให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ สุรทิน พะลายานนท์ (2550) ได้ทาการศึกษาค้นคว้า
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนของโรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน และการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนของโรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
บ้านหนองจอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจด้านการป้องกันและแก้ไขมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
การคัดกรองนักเรียน และด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นอันดับสุดท้าย ดังนั้น โรงเรียนควรที่จะปรับปรุงใน
แต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกๆ ด้าน
2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต้องได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและผู้ปกครองและต้องร่วมมือกัน
อย่างจริงจัง โดยผู้บริหารอาจมีการศึกษาสภาพความรู้ ความสามารถ และความพร้อมของบุคคลในชุมชน เพื่อขอ
ความร่วมมือเป็นคณะกรรมการดาเนินงานและแจ้งให้บุคคลนั้นได้รับทราบด้ วย และควรมีการประชาสัมพันธ์และ
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของครูที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เพื่อหา
แนวทางและพัฒนาระบบการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษารูปแบบที่เหมาะสมต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการดาเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
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NBUE065: คุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
CHARACTERISTICS OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS AS PERCEIVED BY THE
SCHOOL TEACHERS IN KHLUNG DISTRICT, THE CHANTABURI PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
กมล ตนภูเขียว *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ
ระดับการศึ กษา และประสบการณ การสอน กลุมตัวอย าง ไดแก ครู ผูสอน ในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน ในอําเภอขลุ ง
จํานวน 140 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
มีค าความเชื่อมั่น 0.74 สถิ ติที่ ใช ใ นการวิ เคราะห ขอ มูล คือ คา ร อยละ คา เฉลี่ ย ส วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาที (t-test)
ผลการวิจัย พบวา 1) คุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อยูในระดับมากทุกดา น
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานคุณธรรม ดานบุคลิกภาพ ดานความสามารถในการบริหาร ดา น
ภาวะผูนํา และดานวิชาการ 2) ครูที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการสอน ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงค ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: คุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงค
Abstract
The purpose of this research was to study the school administrators’ characteristics as
perceived by the school teachers in Khlung district, the Chanthaburi Primary Educational Service Area
Office 2, according to their gender, education level, and working experience. The samples comprised
140 school teachers in Khlung district by simple random sampling. The research instrument was a 5scale rating questionnaire with a reliability of 0.74. The data were analyzed by percentage, mean,
Standard Deviation, and t-test.
The results revealed as follows: 1) The administrators’ characteristics as perceived by the
schools’ teachers in Khlung district were at a “high” level in every aspect: moral aspect, personality
aspect, management ability aspect, leadership aspect, and academic aspect, respectively. 2) Gender,
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education level, and working experience had no influence 9 on the teachers’ opinion on the school
administrators’ characteristics.
Keywords:

Desirable Characteristics of Administrators

บทนํา
ปจจุบันเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน จากการเปลี่ยนแปลงทําใหสงผลกระทบในดาน
ตางๆ เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการศึกษา
และการบริหารสถานศึกษาเพราะจากการขยายตัวของการศึ กษาทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น ทําใหผูเรียนมี
โอกาสในการเลือกสถานศึกษาในการศึกษาตอมากขึ้น ทําใหผูบริหารตองปรับแผนกลยุทธตางๆ ในการดําเนินการบริหาร
สถานศึกษาใหมีคุณภาพและบรรลุเปาหมายได ผูบริหารจะตองเปนผูวิสัยทัศนกวางไกลมองเห็นอนาคตของสถานศึกษา
เปนสําคัญ การที่พัฒนาสถานศึกษาใหเจริญกาวหนาไดนั้น ตองเริ่มตนที่การพัฒนาผูบริหารใหเปนคนที่มีศักยภาพ
เพียบพรอมไปดวยความรู คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งผูบริหารเปนบุคคลที่สามารถทําใหเกิดการพัฒนาสูเปาหมายได ในการ
บริหารงานนั้นผูบริหารการศึกษาตองทําหนาที่ผูบริหาร หัวหนาและผูนําในการรวมพลังทั้งหลายเพื่อทําใหสถานศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541: 10) ซึ่งเปนกระบวนการบริหารจัดการที่จะใหมีการปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูความสามารถ มีทักษะดาน
ตางๆ และมีความเปนผูนําในการบริหารสถานศึ กษาประสานงานกิจกรรมตางๆ ทั้ งครู นักเรียน ผู ปกครองและชุมชน
เพื่ อให เ กิ ด การพั ฒ นาไปสู เ ป า หมายที่ กํ า หนด จํ า เป น ที่ ผู บ ริ ห ารต อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะของการเป น นั ก พั ฒ นาที่ มี
ประสิทธิ ภาพ ควรแก การยอมรับและยกยอ งของผูรวมงาน ความเจริญก าวหนาหรือถอยหลังของสถานศึกษานั้ น
ยอมขึ้นอยูกับผูบริหารหรือผูนําเปนสําคัญ โดยเฉพาะผูบริหารตองแสดงพฤติกรรมที่เปนตนแบบในการทํางานที่จะให
ครูทุ กคนปฏิบัติ งานอยางเต็ มความสามารถ ผูบ ริห ารสถานศึ กษาที่พึ งประสงคตามความคิด เห็ นที่ เหมาะสมของ
ครูผูสอน เปนบุคคลที่สําคัญในการดําเนินงานบริหารตางๆ ในสถานศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมายโดยอาศัยความรวมมือ
จากบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาเพราะเพียงผูบริหารผูเดียวไมสามารถดําเนินงานทุกอยางใหบรรลุจุดมุงหมายได
ดังนั้น การศึกษาคุณลัก ษณะที่พึงประสงคของผูบริ หารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็น ของผู บริหารและ
ครูผูสอนซึ่ง เปนบุ คคลที่ทํางานรว มกับ ผูบริห ารอย างใกลชิด จึงมีค วามจํ าเป นอยา งยิ่ง และในฐานะที่ผูวิจัยเปนครู
โรงเรียนในอําเภอขลุง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ใน 5 ดาน คือ
1) ดานวิสัยทัศน 2) ดานคุณธรรม 3) ดานความเปนผูนํา 4) ดานมนุษยสัมพันธ 5) ดานความรูความสามารถทางการ
บริหาร เพื่อจะเปนแนวทางในการปรับปรุงตนเองและเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
ซึ่งจะนําโรงเรียนประถมศึกษาใหประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษา โดยดําเนินการบริหารเพื่อบริการใหนักเรียนและ
ผูปกครองมีความพึงพอใจ รวมทั้งบริหารจัดการใหบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญกําลังใจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ทํางานอยางเต็มความสามารถและมีความสุขในการทํางานตลอดไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณลั ก ษณะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ พึ ง ประสงค ตามความคิ ด เห็ น ของครู ผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค ตามความคิดเห็นของครูผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นิยามศัพทเฉพาะ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอขลุง หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา
และขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาล ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประกอบดวย 25 โรงเรียน
ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการและรองอํานวยการหรือผูที่รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ดานการสอนวิชาตางๆ ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ความคิด เห็น หมายถึง การแสดงออกด าน ความรูสึก ตอสิ่งหนึ่ งสิ่งใดเปนความรูสึกเชื่อถือที่ ไมอยูบ น
ความแนนอนหรือความจริง
คุณลักษณะของผูบริหารทีพ
่ ึงประสงค หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารที่แสดงออกอยางเหมาะสม
กับหนาที่ของผู บริหารที่รับผิด ชอบ ซึ่งประกอบดวยดวยคุ ณลักษณะ 5 ด าน คือ ดานวิสัยทัศน ดานคุณธรรม ดา น
ความเปนผูนํา ดานมนุษยสัมพันธ ดานความรูความสามารถทางการบริหาร
1. ดานภาวะผูนํา หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถในการสรางความศรัทธาตอผูอื่น หรือเป น
บุค คลที่ รับ บทบาทเป น ผูบ ริ ห ารประสานประโยชน ใ นกลุ ม เสมือ นเป นสั ญลั ก ษณข องกลุม มี อิ ทธิ พ ลและอํ า นาจ
สามารถบังคับบัญชาบุคคลในกลุมใหเกิดความรวมแรงรวมใจปฏิบัติงานขององคการอยางมีประสิทธิภาพ จนบรรลุ
ตามเปาหมายที่กําหนดและทําใหองคประสบความกาวหนา
2. ดานวิชาการ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการซึ่งเกี่ยวของกับการ
จัดหลักสูตรการเรียนการสอน การปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหารตองมีความรูทางวิชา
ความรูทั่วไป ความรูทางวิชาชีพ หมั่นติดตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เนื่องจากวิชาการและเทคนิคในการทํางาน
เปลี่ยนแปลงและกาวหนาอยูเสมอ สามารถใหคําแนะนําแกบุคลากรได มีการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อใหครูแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกันและผูบริหารตองทํางานรวมกับครูและประสานใหบุคลากรทุกคนรวมกันทํางานเปนอยางดี เพื่อให
เกิดความคลองตัวในการบริหารงานทางวิชาการของสถานศึกษา
3. ดานคุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติที่เปนความดีและความถูกตองซึ่งมีอยูในจิตใจของคน ซึ่งพรอม
ที่จะกระทําพฤติกรรมตางๆ อันเปนประโยชนแกตนเองและผูอื่น ดวยความซื่อสัตยสุจริต สามารถเปนแบบอยางที่ดี
ของครูและผูรวมงาน ผูปกครอง ชุมชน และสังคม
4. ดานบุคลิกภาพ หมายถึง การบุคลิกภาพที่อยูทั้งภายในและภายนอก เชน การแตงตัวไดภูมิฐาน
ถูกกาลเทศะ การวางตัวที่ เหมาะสมกับบุคคลในกลุม ตางๆ สรางความสัมพันธ อันดีระหวางบุคคลในองค การ เพื่ อ
กอใหเกิดความรูสึกดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เปนผูฟงที่ดี และเปนผูมีบุคลิกภาพดี
5. คุณลักษณะดานความรูความสามารถทางการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะดานความสามารถ
ในการบริหารงาน หรือลักษณะประจําตัวสําหรับผูบริหาร ซึ่งจะตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ ในการดําเนิน
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กิจกรรมทางการบริหารเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งทางการบริหารงานและ
ดานวิชาการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยนี้ เปนการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอน ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด
ในแตละดาน คือ ดานวิสัยทัศน ดานคุณธรรม ดานความเปนผูนํา ดานมนุษยสัมพันธ และดานความรูความสามารถ
ทางการบริหาร (ปฐมเจตน หยงสตาร. 2558: 6) ดังภาพประกอบ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพของครู ไดแก
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ระดับการศึกษา
2.1 ตั้งแตปริญญาตรีลงมา
2.2 สูงกวาปริญญาตรี
3. ประสบการณในการสอนของครู
3.1 ต่ํากวา 10 ป
3.2 ตั้งแต 10 ป ขึ้นไป

คุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความ
คิดเห็นของครูผูสอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
1. ดานวิสัยทัศน
2. ดานคุณธรรม
3. ดานความเปนผูนํา
4. ดานมนุษยสัมพันธ
5. ดานความรูความสามารถทางการบริหาร

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จํานวน 219 คน
กลุมตัวอยาง
กลุม ตัว อยา งที่ ใชใ นการวิ จัย นี้ ไดแ ก ครูผูสอนในสถานศึ กษาขั้น พื้นฐาน ในอํา เภอขลุ ง สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จํานวน 140 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ
เครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ดวยวิธีการสุมอยางงาย
การสรางเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ในการวิจัย เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงค
ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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จันทบุรี เขต 2 แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) มีขอคําถาม 3 ขอ เปนคําถามเกี่ยวกับเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณในการสอนของ
ครูผูสอน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จากเอกสาร
วารสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสรางแบบสอบถามจากตําราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตาม
ความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค
4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาภาควิทยานิพนธ เพื่อขอคําแนะนําและ
ตรวจสอบความชัดเจนทางภาษา และความถูกตองตรงตามเนื้อหา แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
5. นําแบบสอบถามที่ไดจากอาจารยที่ปรึกษาเสนอใหผูเชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความชัดเจน
ทางภาษา และความถูกตองตรงตามเนื้อหา ใชคา ดัชนีสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.60-1
6. นําแบบสอบถามที่ไดทําการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยาง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จํานวน 30 คน และนําขอมูลหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตร
การหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coeffcient) ของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.74
7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ไปถึงผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง
2. ขอรับ แบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถาม โดยส งไปทั้ งหมด 140 ฉบับ และไดรับกลับมา
140 ฉบับ ตรวจความสมบูรณ และดําเนินการตามขั้นตอนการศึกษาตอไป
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมู ลสวนตั วของกลุมตัว อยางตามตัวแปรที่ศึ กษาโดยใชคํา นวณคา ความถี่
รอยละ
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ตอนที่ 2 คํ า นวณหาค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของระดั บ คุ ณลั ก ษณะของผู บ ริ ห ารที่
พึงประสงค ตามความคิดเห็ นของครูผูสอนในสถานศึก ษาขั้น พื้นฐาน ในอําเภอขลุง สํ านักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑประเมินคาโดยใชเกณฑสมบูรณ (Absolute Criteria) ของ
วัน เดชพิชัย (2535: 531-532) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปรี ยบเทียบคุณลั กษณะของผู บริห ารที่ พึง ประสงค ตามความคิ ดเห็ นของครู ผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา และประสบการณในการสอน
สรุปผลการวิจัย
จากการศึก ษาคุณลักษณะของผูบ ริห ารที่ พึง ประสงคต ามความคิด เห็ นของครูผูสอนในสถานศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 140 คน เปนเพศหญิง มีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 57.14 และ
เปนเพศชาย มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 42.86 ครูผูสอนมีระดับการศึกษา ตั้งแตปริญญาตรีลงมา จํานวน 90 คน
คิดเปนรอยละ 64.29 และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 35.71 มีประสบการณใน
การสอนต่ํากวา 10 ป มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 67.86 และมีประสบการณในการสอนตั้งแต 10 ป ขึ้นไป มีจํานวน
45 คน คิดเปนรอยละ 32.14
2. ผลการวิ เ คราะห คุ ณ ลั ก ษณะของผู บ ริ ห ารที่ พึ ง ประสงค ต ามความคิ ด เห็ น ของครู ผูส อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณลักษณะของผูบริหาร โดยเรียงลําดับ
จากมากลงมาหานอย ไดแก ดานคุณธรรม ( X = 4.58, S.D. = 0.65) ดานบุคลิกภาพ ( X = 4.47, S.D. = 0.63)
ดานความสามารถในการบริหาร ( X = 4.47, S.D. = 0.62) ดานภาวะผูนํา ( X = 4.45, S.D. = 0.66) และดานวิชาการ
( X = 4.42, S.D. = 0.63)
3. ผลการเปรีย บเที ย บคุ ณลั ก ษณะของผู บ ริ ห ารที่พึ ง ประสงคต ามความคิ ด เห็ น ของครู ผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ
ระดับการศึกษา และประสบการณการสอน
ผลการเปรีย บเที ย บคุ ณลั ก ษณะของผู บ ริ ห ารที่พึ ง ประสงคต ามความคิ ด เห็ น ของครู ผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ
พบวา ครูหญิง ( X = 4.49, S.D. = 0.64) สูงกวาครูชาย ( X = 4.47, S.D. = 0.62) แตคาเฉลี่ยไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ
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ผลการเปรีย บเที ยบคุณลั กษณะของผูบ ริ หารที่ พึ งประสงค ตามความต องการของครู ผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามระดับ
การศึกษา พบวา ครูซึ่งมีการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีลงมา ( X = 4.48, S.D. = 0.64) สูงกวาครูซึ่งมีการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี ( X = 4.47, S.D. = 0.64) แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการเปรีย บเที ย บคุ ณลั ก ษณะของผู บ ริ ห ารที่พึ ง ประสงคต ามความคิ ด เห็ น ของครู ผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตาม
ประสบการณในการสอน พบวา ครูมีประสบการณตั้งแต 10 ป ขึ้นไป ( X = 4.49, S.D. = 0.63) สูงกวาครูซึ่ง มี
ประสบการณต่ํากวา 10 ป ( X = 4.46, S.D. = 0.64) แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
จากการศึก ษาคุณลักษณะของผูบ ริห ารที่ พึง ประสงคต ามความคิด เห็ นของครูผูสอนในสถานศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีประเด็นสําคัญจากการคนพบ
ที่สมควรนํามาอภิปราย ดังนี้
ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก
( X = 4.48, S.D. = 0.64) โดยเรียงลําดับจากมากลงมาหานอย 3 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม ( X = 4.58, S.D. = 0.65)
ดานบุคลิกภาพ ( X = 4.47, S.D. = 0.63) และดานความสามารถในการบริหาร ( X = 4.47, S.D. = 0.62) ทั้งนี้เนื่องจาก
ผูบริหารมีคุณลักษณะดานคุณธรรมอยูในระดับมาก ในเรื่องการมีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีความขยันหมั่นเพียร
และอดทนตอการปฏิบัติหนาที่การงาน มีเมตตาและจริงใจตอเพื่อนรวมงาน รูจักใหอภัย ไมมีจิตใจอาฆาตพยาบาท
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนียนารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ (2554) ที่ทําการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะพึงประสงคของครู
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีตอคุณลักษณะพึงประสงคของครู 5
ดาน คือ ดานวิชาการ ดานทักษะและเทคนิคการสอน ดานการวัดประเมินผล ดานบุคลิกภาพและความเปนผูนํา และ
ดานคุณธรรมของครู พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก คือ ดานคุณธรรม ดานบุคลิกและความเปนผูนํา ดานวิชาการ ดาน
การวัดและประเมินผล และดานทักษะเทคนิคการสอน ซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงกวา 4.00 และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุ
ดาวรรณ เต็มเปยม (2553) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา 1) คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 ทุกดานอยูในระดับมาก ตามลําดับดังนี้ ดานบุคลิกภาพ ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรูความสามารถ ดานมนุษยสัมพันธ และดานความเปนผูนํา 2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่
พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามเพศ
วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และขนาดโรงเรียน พบวา โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน
ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ครูหญิง
( X = 4.49, S.D. = 0.64) สูงกวาครูชาย ( X = 4.47, S.D. = 0.62) แตคาเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการทํางานรวมกันในโรงเรียน ครูทุกลวนมีความความคิดเห็นที่ตองการผูบริหาร
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สถานศึ กษาที่ มี ค วามรู ความสามารถในการบริ หารจั ดการ ซึ่ งผู บริ หารสถานศึ กษานั้ นมี บทบาทสํ าคั ญอย างยิ่ งต อ
ความสําเร็จของสถานศึกษา ผูบริหารที่มีความสามารถ การดําเนินงานทุกครั้งก็จะบรรลุเปาหมายและมีขอผิดพลาด
หรือโอกาสเกิดความผิดพลาดไดนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ สุดาวรรณ เต็มเปยม (2553) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตาม
เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และขนาดโรงเรียน พบวา ทุกดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ทรงพล ถนอมวงษ (2550) ที่วิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารตามความคิดเห็นของครู
และเจาหนาที่วิทยาลัยสารพัดชางจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการ
ทํางาน พบว า จํา แนกตามวุ ฒิก ารศึก ษาและประสบการณก ารทํา งานแตกต างกัน แตจํ าแนกตามเพศ พบวา ไม
แตกตางกัน
ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความตองการของครูผูสอนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา
พบวา ครูซึ่งมีการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีลงมา ( X = 4.48, S.D. = 0.64) สูงกวาครูซึ่งมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี
( X = 4.47, S.D. = 0.64) แตคาเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารนั้น
จะต อ งใช ศ าสตร และศิ ลป ในการบริ หารเพื่ อใหการดํ าเนิ นงานของสถานศึกษาบรรลุ จุ ดมุ งหมาย ซึ่ งเป นหนาที่ ของ
ผูบริ หารสถานศึ ก ษาที่ จะดําเนิ นการตามบทบาทและหน าที่ เพื่ อให บรรลุ จุ ดมุงหมายดั งกล าว เพื่ อใหสถานศึ กษามี
คุณภาพ โดยใชท รัพยากรให เกิดประโยชนกับ การศึ กษามากที่ สุด ผู เรียนเกิดการพัฒ นาดา นความรูความสามารถ
ทั ก ษะ ทั ศ นคติ ค า นิ ย ม คุ ณธรรม จริ ย ธรรม ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ภ าวะผู นํ า สามารถบริ ห ารสถานศึ ก ษาไปสู
ความสํ า เร็ จ ตามวัต ถุ ประสงค สอดคล อ งกั บ งานวิจั ย ของ คณกร ตน วิ บูลย ศัก ดิ์ (2550) ที่วิ จั ยคุ ณลัก ษณะที่ พึ ง
ประสงค ของผูบ ริหารสถานศึกษาเขตตรวจราชการที่ 3 ผลการวิ จัยปรากฏ ดังนี้ 1) คุณลักษณะที่ พึงประสงคของ
ผูบริหารสถานศึกษาเขตตรวจราชการที่ 3 โดยรวมและรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 2) คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริ หารสถานศึกษาเขตตรวจราชการที่ 3 ความคิดเห็นของผู บริหารชายและหญิ ง จํ าแนกตามเพศ วุ ฒิการศึ กษา
สถานที่ที่ปฏิบัติงาน ตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน
ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณใน
การสอน พบวา ครูมีประสบการณตั้งแต 10 ป ขึ้นไป ( X = 4.49, S.D. = 0.63) สูงกวาครูซึ่งมีประสบการณต่ํากวา
10 ป ( X = 4.46, S.D. = 0.64) แตคาเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศนในการบริหารการศึกษาใหทันสมัย
กับ การเปลี่ ย นแปลง มี ภาวะผูนํ า มี มนุ ษย สัมพั นธ เป นที่ยอมรับของผูเกี่ยวของ และมีความเป นประชาธิ ปไตย เพื่ อ
นําไปสู การปฏิ รูปการเรี ยนรู ให ผูเรี ย นทุ ก คนมี ความรู ความสามารถ บุค ลิ กลั ก ษณะ และคุ ณสมบั ติต ามหลั กสู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางแทจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนันทา พวงทอง (2551) ที่ศึกษา เรื่อง คุณลักษณะที่
พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในทรรศนะของครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษา
พบวา ครูที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ขนาดของสถานศึกษาที่ตางกัน มีทรรศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีความปรารถนาที่จะนําเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ตอผูบริหารสถานศึกษาวา
ควรพิจารณาและเห็นชอบในการนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาที่พึงประสงค ดังตอไปนี้
1. ดานภาวะผูนํา ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาความสามารถของตนเองในการวางแผนงาน
การมอบหมายงาน และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาที่และ
ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน
2. ดานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมพัฒนาวิชาการ
เพื่อพัฒนาตนเอง และเพิ่มศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูใหบรรลุจุดมุงหมายตามความตองการ
3. ดานคุณธรรม ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนแบบอยางที่ดีในการมีความซื่อสัตยตอหนาที่การงาน
และหนวยงาน เพราะการเปนผูบริหารที่ดีนอกจากมีความเชี่ยวชาญแลว ยังตองมีความซื่อสัตยเปนสิ่งสําคัญที่สุด จึงจะ
ทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและอยูรวมกันอยางสงบสุข
4. ดานบุคลิกภาพ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความหนักแนน รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เปน
ผูฟงที่ดี และเปนผูมีบุคลิกภาพดี ซึ่งจะสงดีผลตอการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
5. ดานความสามารถในการบริหาร ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญในการใชเหตุผล
เพื่อแกไขปญหาตางๆ ซึ่งเปนประโยชนตอหนวยงาน มีความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และมี
ความกระตือรือรนที่จะทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย ซึ่งเปนสิ่งสําคัญทีจ่ ะนําพาใหสถานศึกษามีความเจริญกาวหนา
เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรวิจัยคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีผลตอประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา
2. ควรวิจัยปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
เอกสารอางอิง
คณกร ตนวิบูลยศักดิ์. (2550). คุณลักษณะทีพ
่ ึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาเขตตรวจราชการที่ 3. งานนิพนธ
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
ปฐมเจตน หยงสตาร . (2558). คุณ ลัก ษณะของผู บริ หารที่ พึงประสงค ตามความต องการของครู ผูส อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมเครือขายอําเภอทาแพ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สตูล. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ.
วัน เดชพิชัย. (2535). คูมือการวิจัยและการประเมินผลโครงการทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร. ปตตานี:
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี.
ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. (2541). พฤติกรรมองคกร. กรุงเทพฯ: ธีระฟลมและไซเท็กซ.
สุดาวรรณ เต็มเปยม. (2553). คุณลักษณะทีพ
่ ึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2. งานนิพนธปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา. ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา.
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NBUE066: การมีสว นรว มของผูป กครองที่มีต อการบริ หารจัด การในศู นยพั ฒนาเด็ก เล็ ก
องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
PARTICIPATION OF STUDENTS’ PARENTS IN EDUCATIONAL MANAGEMENT OF CHILD
DEVELOPMENT CENTER, NONG KHAN SONG SUB DISTRICT ADMINISTRATION
ORANIZATION MUEANG TRAT DISTRICT TRAT PROVINCE
สุลีพร แพนคร *
* ผูอํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การศึ กษาวิ จัย ครั้ง นี้มี วัต ถุป ระสงค เพื่ อศึ กษาและเปรี ยบเทีย บการมีสวนร วมของผู ปกครองที่ มีต อการ
บริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประชากร
และกลุม ตัว อยา งที่ ใชใ นการวิ จัย คือ ผูป กครองของนัก เรีย นศูน ยพั ฒนาเด็ กเล็ กองคก ารบริห ารส วนตํ าบลหนองคันทรง อํ าเภอเมือ งตราด จังหวัดตราด ตามรางกําหนดขนาดกลุมตัว อยา งของ เครจซี และมอร แกน (Krejcie; &
Morgan. 1970: 608-609) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 52 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
มาตราสว นประเมิน คา (Rating Scale) 5 ระดับ แลวนําผลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรู ปทางสถิติ เพื่อที่จ ะ
วิเคราะหคาสถิติ (Statistics) ซึ่งไดแก การหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( Χ ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ =
4.12, S.D. = 0.45) และเมื่อ พิจ ารณารายดา น พบว า อยู ในระดับ มากทุก ดา น ได แก ด า นอาคารสถานที่แ ละ
สิ่งแวดลอม ( Χ = 4.17, S.D. = 0.86) รองลงมาคือ ดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร ( Χ = 4.13, S.D. = 0.74)
ดานบุคลากร ( Χ = 4.12, S.D. = 0.88) และดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน ( Χ = 4.08, S.D. = 0.79)
และการมีสวนร วมของผูปกครองที่ มีตอ การบริ หารจัดการในศู นยพั ฒนาเด็ กเล็ กองคก ารบริห ารส วนตํ าบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จําแนกตามเพศ อายุ รายได และระดับการศึกษา พบวา ผูปกครองที่มีเพศ
อายุ รายได และระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: การมีสวนรวมของผูปกครอง, การบริหารจัดการ, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
Abstract
This research study purpose is to study the involvement of parents in the Child Development
Center Management Organization. District Nongkansong Muang Trat Trat and to compare the
participation of parents with a child development center in the management organization. District
Nongkansong Muang Trat Trat sample population and is the parent of the student care center
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organization District Nongkansong Muang Trat Trat 60 instruments to collect information, a questionnaire.
Section valuation (Rating Scale) 5 star then analyzed with statistical software in order to analyze the
descriptive statistics (Descriptive Statistics), which include the frequency (Frequency) Percentage
(Percentage), arithmetic mean ( Χ ), and Standard Deviation (S.D.).
The results showed that the involvement of the parents who have to manage in Child
Development Center Administration. District Nongkansong Muang Trat Trat province as a whole at a high
level ( Χ = 4.12, S.D. = 0.45), and considering that aspect. In all aspects, including the budget ( Χ =
4.17, S.D. = 0.86), followed by the administration ( Χ = 4.13, S.D. = 0.74), the Academic Administration
( Χ = 4.12, S.D. = 0.88), and a side the general Services Administration ( Χ = 4.08, S.D. = 0.79), and
compared with the participation of parents with a child development center in the management
organization. District Nongkansong Muang Trat with different status.
Keywords: Participation of Student parent, educational management, child development center
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สภาพสังคมไทยในปจจุบัน มีการเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี
ที่สงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ที่สงผลตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาในทุกๆ ดาน
นั้น จึงจําเปนที่จะตองเตรียมทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพที่รองรับการพัฒนาประเทศ การศึกษาเปนหัวใจสําคัญ
ของการพั ฒนาคน ซึ่ งเปน ทรั พยากรที่ท รงคุณคาของสัง คม ใหได รับ การพั ฒนาไปสูคุ ณภาพตามเป าหมายและมี
คุณลั กษณะที่พึ งประสงค สามารถดํ าเนิน และดํ ารงชี วิต อยูใ นสั งคมไดอ ยา งมี ความสุข การปฏิรูปการศึก ษาตาม
พระราชบั ญญั ติ ก ารศึ ก ษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 มุง ให การศึก ษาเป น เครื่ อ งมือ สํ า คัญในการพัฒ นาคนและสั ง คม
กล าวคือ คนไทยในอนาคตตอ งมองกว าง มองไกล ใฝดี มี คุณธรรม รูเ ทา ทัน การเปลี่ ยนแปลงของโลกและสัง คม
มีวิจารญาณที่ดีมีคุณภาพเขาสูความเปนมาตรฐานสากล (รุงรัชดาพร เวหะชาติ. 2551: 39)
จากชีวิตสังคมไทยที่เปลี่ยนไป ธุรกิจทางการศึกษา การเปดศูนย รับเลี้ยงเด็ก จึงเกิดขึ้นมาก บางแหงขอ
อนุญาตถูกตอง บางแหงไมไดทํา โดยอางเปนเพียงการรับฝากเลี้ยงเทานั้น ซึ่งการดูแลควบคุมคุณภาพจึงยังเปนไป
แบบไมทั่วถึง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนสถานที่ดูแลและใหการศึกษาแก
เด็ก มีการขออนุญาตจัดตั้งถูกตองฐานะเทียบเทาสถานศึกษา มีทั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดตั้งเอง และเปนของสวนราชการตางๆ ที่ถายโอนภารกิจมา ใหอยูในความดูแลรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. 2548) โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดใหหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไววาเปนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ขวบ ซึ่งเปนหลักการ
ที่ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง การพั ฒ นาการเด็ ก เป น องค รวม เพื่ อ โอกาสในการพั ฒ นาเด็ ก ทุ ก ด า นตามลํ า ดั บ ขั้ น ตอนของการ
พัฒนาการอยางสมดุลและเต็มศักยภาพ และใหสอดคลองกับวิถีชีวิตสังคม วัฒนธรรม ตามความเปนอยูจริงของเด็ก
โดยมีผูใหญในชุมชนเปนผูเชื่อมโยงองคความรูตางๆ ใหแกเด็ก ทั้งยังเปดโอกาสใหแกเด็กไดพัฒนาการอยางเปนองค
รวมโดยผานการเลน ซึ่งเปนพัฒนาการตามธรรมชาติ ของเด็ก และผานกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัยโดยมีผูใหญเปน
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แบบแผนที่ดีในการเรียนรู การจัดประสบการณตางๆ และจะตองไดรับการประสานความรวมมือจากครอบครัว ชุมชน
และสถานศึกษา (กรมการปกครอง. 2545)
เนื่ อ งจากการศึ ก ษาการมี สว นร ว มของผู ป กครองศู น ย พัฒ นาเด็ กเล็ ก องคก ารบริ หารส ว นตํา บลหนอง
คันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พบวา ในปการศึกษา 2558 ผูปกครอง
มีสถิติ การมี สวนร วมในกิจกรรมของศูนย พัฒนาเด็กเล็กองคการบริห ารสว นตําบลหนองคันทรง อํ าเภอเมืองตราด
จังหวัดตราดคอนขางนอยคิดเปนรอยละ 87.78 ปการศึกษา 2559 ผูปกครองมีสถิติการมีสวนรวมในกิจกรรมของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคก ารบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อํา เภอเมืองตราด จั งหวัดตราดคอนขา งนอยคิดเปนรอยละ
85.83 ซึ่งจะเห็นแนวโนมการมีสวนรวมของผูปกครองลดลงคิดเปนรอยละ 1.95
จากความสําคัญกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการใหผูปกครองเขามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู ยังตองมีการปรับปรุงแกไข สงเสริม และ
พัฒนาใหมีการปฏิรูปอยางเต็มที่ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริการจัดการ จึงศึกษาทําวิจัยเรื่อง การมีสวนรวม
ของผู ปกครองที่มี ตอการบริห ารจัด การในศูนย พัฒนาเด็ก เล็กองคการบริห ารสว นตําบลหนองคันทรง อํ าเภอเมือ ง
ตราด จั ง หวั ด ตราด จึ ง ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ ร ว มใจจากผู ป กครอง ชุ ม ชน ครู ภู มิ ป ญญาท อ งถิ่ น และบุ ค คลที่
เกี่ยวของเปนสําคัญ โดยสถานศึกษาตองใหความสะดวกและใหการบริการแกผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานอื่นๆ
ที่มี สวนเกี่ย วข องหรือ มี ห นา ที่ กํา กั บ ดู แ ล และประเมิ น คุณภาพการศึ ก ษาในทุ ก ๆ ด า น ตามความต อ งการอย า ง
เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหการบริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูปกครองของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริห ารสว นตํ าบลหนองคัน ทรง อํา เภอเมือ งตราด จั งหวัด ตราด ในปก ารศึก ษา 2559 จํา นวน 60 คน (ขอ มูลจาก
แผนการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง ป พ.ศ. 2559)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูปกครองของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
หนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตามรางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie;
& Morgan. 1970: 608-609) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 52 คน
วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงค ไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาการมี สวนรว มของผูป กครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูน ยพัฒนาเด็กเล็ก องคการ
บริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
2. เพื่ อ เปรี ยบเทีย บการมีสว นร ว มของผูป กครองที่ มี ตอ การบริห ารจัด การในศู น ยพั ฒ นาเด็ก เล็ ก
องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นํามาเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย แสดงดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 ต่ํากวา 40 ป
2.2 41 ป ขึ้นไป
3. รายได
3.1 ต่ํากวา 10,000 บาท
3.2 10,001 บาท ขึ้นไป
4. ระดับการศึกษา
4.1 ต่ําปริญญาตรี
4.2 สูงกวาปริญญาตรี

การมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหาร
จัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคันทรง ไดแก
1. ดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร
2. ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
3. ดานบุคลากร
4. ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะ
การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหาร การดําเนินกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราดในดานบริหารงานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล
และดานการบริหารงานทั่วไป ใหมีประสิทธิภาพ
การมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมของผูปกครองในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารตอ
ศูน ยพั ฒ นาเด็ก เล็ก องค การบริ ห ารส วนตํ าบลหนองคั นทรง อํ าเภอเมือ งตราด จั งหวั ดตราด ทั้ ง 4 ดา น คื อ ด า น
บริหารงานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานทั่วไป
ด านวิ ช าการและกิ จ กรรมหลั ก สู ต ร หมายถึ ง การมี สว นร ว มในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
สนับสนุนพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นอยางเหมาะสม เสนอความคิดเห็นใน
การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา สนับสนุนพัฒนา
สื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม สําหรับเด็กอยางเหมาะสมเพียงพอ สงเสริม และพัฒนาแหลงเรียนรูใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและการศึกษานอกสถานที่ เปนวิทยากรพิเศษใหความรูในดานตางๆ แกนักเรียนและผูดูแลเด็ก
มีสวนรวมในการประเมินพัฒนาการของเด็กรวมกับครูผูดูแลเด็ก ชวยเหลือดูแลแกไขปญหาดานการเรียนการสอน
อยางเปนระบบ พัฒนาระบบประกันคุณภาพอยางเปนระบบ สนับสนุนงานดานโภชนาการอาหารอยางเหมาะสม
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ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม หมายถึง การมีสวนรวมในการจัดพื้นที่สําหรับรับประทานอาหารที่
ถูก สุข ลั กษณะ ชว ยเหลื อแก ไขป ญหาดา นการเรี ย นการสอนจั ดห อ งพยาบาลสํ า หรั บ เด็ ก มี ก ารแยกเปน สั ดส ว น
จัดสรางหองไวทําความสะอาดตัวเด็ก ลางหนา แปรงฟน บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนการสอน มีความเหมาะสมและ
ปลอดภัย
ดานบุคลากร หมายถึง การดําเนินงานในการพัฒนาบุคลากรมีความรูในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เปนการสงเสริมพัฒนาการเด็ก และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมตามวิชาชีพครู ซึ่งถือเปนภารกิจ
ของงานบริหารบุคคล สวนรวมในการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สงเสริมและสนับสนุนบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ สนับสนุนใน
การสรางขวัญกําลังใหบุคลากร
ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน หมายถึง การมีสวนรวมในการใหชุมชนมีเขามามีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประสานงาน อํานวยความสะดวก ประชาสัมพันธ การดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในรูปแบบของการจัดทําเอกสารคูมือ แผนพับ การเยี่ยม บานเด็ก การประชุมผูปกครอง จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นดานการมีสวนรวมของชุมชน ระดมทรัพยากรในชุมชน หนวยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุน
การดํา เนินงานศูน ยพัฒนาเด็ก เล็ก จัดอบรมใหค วามรู แกชุม ชน โดยเฉพาะผูป กครอง ในการเขามาสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูมีคุณวุฒิดานวิชาการ เขามาติดตามประเมินผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ประชาชนเขามามีสวนรวม ในการจัดทําแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ผูปกครอง หมายถึง บิดา มารดาหรือผูอุปการะของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
หนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ศูนยพั ฒนาเด็กเล็ ก หมายถึ ง สถานที่ ดูแลและให การศึกษาเด็กอายุระหวา ง 3-5 ป มีฐานะเทีย บเท า
สถานศึกษา คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูปกครองของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริห ารสว นตํ าบลหนองคัน ทรง อํา เภอเมือ งตราด จั งหวัด ตราด ในปก ารศึก ษา 2559 จํา นวน 60 คน (ขอ มูลจาก
แผนการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง ป พ.ศ. 2559)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปกครองของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
หนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตามตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie; &
Morgan. 1970: 608-609) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 52 คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ผูปกครองนักเรียนที่มีบุตรหลานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รวม

ประชากร
ผูปกครอง
60
60

กลุมตัวอยาง
ผูปกครอง
52
52
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การสรางเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. ศึก ษารูป แบบและวิธี ก ารสร า งเครื่ อ งมื อ จากตํ า รา เอกสารวารสาร และงานวิ จั ย ตา งๆ ที่
เกี่ยวของกับการมีสวนรวมและจัดการศึกษา เพื่อนํามาสรางเครื่องมือ
2. กําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถาม
3. สรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามการมี
สวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด จํานวน 1 ฉบับ
โดยแบบสอบถามเปนเรื่องเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยแตละฉบับมีทั้งหมด 2
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม ประกอบด ว ย เพศอายุ รายได ระดั บ
การศึกษา
ตอนที่ 2 ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จําแนกออกเปน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ
ดานอาคารสถานที่แ ละสิ่ง แวดล อม ดา นบุคลากร และดา นการมีสวนร วมของชุมชน มี 5 ระดั บ คือมากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย ถึงนอยที่สุด
4. นํารางแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวใหอาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจ วิจารณ แกไข
เสนอแนะ ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมและความถูกตองของแบบสอบถาม
5. หาคุณภาพของเครื่องมือเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน โดยนําเครื่องมือที่สรา งขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
แกไข ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
6. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงทดลองใชเครื่องมือ (Try-out) กับกลุมที่ไมไดถูกสุมเปนกลุม
ประชากรกั บ ผู ปกครองนัก เรี ยนศู นย พั ฒนาเด็ก เล็ก องค ก ารบริ หารสว นตํ าบลหนองคั น ทรง จํา นวน 30 คน แล ว
วิเคราะหหาคา ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่เปนมาตราประเมินค า (Rating Scale) โดยวิธีห าคาสัม ประสิท ธิ์
แอลฟา (α-Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach. 1990: 202-204) คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91
7. จัดพิมพแบบสอบถามเพื่อนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ผานการทดลองใชและปรับปรุงแกไข
แลวไปเก็บขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลโดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
เพื่อ ทําหนังสื อขอความอนุเคราะห นายกองค การบริ หารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมือ งตราด จังหวัดตราด
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ดําเนินการเก็บขอมูลโดยสงแบบสอบถามผูปกครองนักเรียน จํานวน 52 คน
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3. รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณแลวดําเนินการวิเคราะหตามขั้นตอนของการ
วิจัย
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ลการมี สว นร ว มของผู ป กครองที่ มี ต อ การบริ ห ารจั ด การในศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่และ
คารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การมีสวนรว มของผูป กครองที่มี ตอ การบริห ารจัด การในศูน ยพั ฒนาเด็ก เล็ กองค การ
บริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ใชสถิติการหาคา
รอยละ (Percentage) หาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลีย่ ที่มีชวงคะแนนในแตละ ดังนี้
คาเฉลี่ย
ระดับการมีสวนรวม
4.51 - 5.00 หมายถึง มีสวนรวมระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง มีสวนรวมระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีสวนรวมระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีสวนรวมระดับนอย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีสวนรวมระดับนอยที่สุด
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
1. การวิจัยครั้งนี้ไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1.1 คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
1.2 คาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
1.3 คาความตรง (IOC) และคาความเชื่อมั่น (Reliability)
สมมติฐานในการวิจัย
1. การมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด อยูในระดับมาก
2. การมีสวนรวมของผูปกครองที่มีเพศ อายุ รายได และระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมตอการ
บริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด แตกตาง
กัน
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา
1. ดา นวิ ชาการและกิจ กรรมหลั กสู ตร ในภาพรวมการมีสวนรว มของผูป กครองที่ มีต อการบริ หาร
จัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราดอยูในระดับมาก
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( Χ = 4.21, S.D. = 0.83) และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทาน
มีสวนรวมในการสนับสนุนงานดานโภชนาการอาหารอยางเหมาะสม ( Χ = 4.44, S.D. = 0.80) และขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ทานมีสวนรวมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอยางเปนระบบ ( Χ = 3.77, S.D. = 0.47)
2. ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในภาพรวมการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหาร
จัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราดอยูในระดับมาก
( Χ = 4.93, S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทาน
มีสวนรวมในการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนการสอน มีความเหมาะสมและปลอดภัย ( Χ = 4.65, S.D. = 0.48)
และขอ ที่มีคา เฉลี่ย นอยที่สุด คือ ทานมีสวนรวมในการช วยเหลือแกไ ขปญหาดานการจั ดหองพยาบาลสําหรับเด็ ก
มีการแยกเปนสัดสวน ( Χ = 3.7, S.D. = 0.47)
3. ดานบุคลากร ในภาพรวมการมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราดอยูในระดับมาก ( Χ = 3.96, S.D.
= 0.73) และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทานมีสวนรวมในการ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( Χ = 4.10, S.D. = 0.82) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ทานมี
สวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( Χ = 3.81, S.D. = 0.63)
4. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน ในภาพรวมการมีสวนรวมของผูปกครองที่มี
ตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ดานการมีสวนรวมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน อยูในระดับมาก ( Χ = 4.05, S.D. = 0.74) และเมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา อยูใ นระดับมากทุกดาน ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทานมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรในชุมชน
หนวยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( Χ = 4.19, S.D. = 0.74) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ ทานมีสวนรวมในการประสานงาน อํานวยความสะดวก ประชาสัมพันธ การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในรูปแบบของการจัดทําเอกสารคูมือ แผนพับ การเยี่ยม บานเด็ก การประชุมผูปกครอง ( Χ = 3.85, S.D. =
0.64)
ผลการทดสอบสมมติฐ านการมี สว นรว มของผูป กครองที่มี ตอ การบริ หารจั ดการในศู นย พัฒ นาเด็ กเล็ ก
องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราดที่มีสถานภาพตางกัน
เพศ พบวา ผูปกครองที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่แตกตางกัน โดยผูปกครองที่เปนเพศ
ชาย มีสวนรวมสูงกวาผูปกครองที่เปนเพศหญิง
อายุ พบวา ผูปกครองที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่แตกตางกัน โดยผูปกครองที่มีอายุ
ต่ํากวา 40 ป มีสวนรวมสูงกวาผูปกครองที่อายุ 41 ป ขึ้นไป
รายได พบวา ผูปกครองที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวมของผู ปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูน ย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราดที่แตกตางกัน โดยผูปกครองที่
รายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีสวนรวมสูงกวาผูครองที่มีรายได 10,001 บาท ขึ้นไป
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ระดับการศึกษา พบวา ผูปกครองที่มีระดับศึกษาตางกัน มีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหาร
จัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราดที่แตกตางกั น
โดยผูปกครองที่จบการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญามีสวนรวมสูงกวาผูปกครองที่จบสูงกวาปริญญาตรี
อภิปรายผล
การศึกษาวิจัย เรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผล ดังนี้
1. การมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา
1.1 ดา นวิ ช าการและกิ จกรรมหลัก สู ต ร ในภาพรวมการมี สว นร ว มของผู ป กครองที่ มี ต อ การ
บริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตํ าบลหนองคันทรง อําเภอเมื องตราด จังหวัดตราด อยูใ น
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้ง
ในการเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สถิติปญญา ใหการสนับสนุนพัฒนาสื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเพียงพอ สงเสริมและพัฒนา
แหล งเรี ยนรู ในศู นย พัฒนาเด็ กเล็ กและการศึ กษานอกสถานที่ เป นวิท ยากรพิ เศษใหค วามรูในดา นตา งๆ ประเมิ น
พัฒนาการของเด็กกับครู/ผูดูแลเด็ก ใหการชวยเหลือดูแลแกไขปญหาดานการเรียนการสอนอยางเปนระบบ พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพและสนับสนุนดานโภชนาการอาหารอยางเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจับของ มงคล อินทรโชค
(2552) ไดศึ กษาเรื่อ ง การบริ หารโรงเรีย นโดยใช หลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงของโรงเรี ย นระดั บการศึก ษาขั้ น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ผลการวิจัยพบวา การบริหารโรงเรียนโดยใชหลัก
ปรั ชญา เศรษฐกิจ พอเพีย ง ตามคุ ณลัก ษณะ ความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผล ความมีภู มิคุ ม กัน และ เงื่ อนไข
คุณธรรม เงื่อนไขความรู บริหารงาน 4 ดานคื อ การบริหารวิชาการ การบริหาร งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
การบริหารทั่วไป พบวาความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอ ระดับความสําเร็จอยูในระดับมากทุกดาน
1.2 ดา นอาคารสถานที่แ ละสิ่ งแวดล อ ม ในภาพรวมการมี สวนร วมของผูป กครองที่มี ต อการ
บริหารจัดการในศูนย พัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตํ าบลหนองคันทรง อํา เภอเมื องตราด จังหวัดตราดอยูใ น
ระดับมาก ทั้งเนื่องจากผูปกครองมีสวนรวมในการจัดพื้นที่สําหรับรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษะ ชวยเหลือแกไข
ปญหาดานการเรียนการสอน จัดหองพยาบาลสําหรับเด็ก จัดสรางหองไวทําความสะอาดตัวเด็ก ลางหนา แปรงฟน
จัดบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนที่มีความปลอดภัย รวมดูแลความปลอดภัยภายนอก-ในอาคารของ
ศูน ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และมี สว นร ว มในการช ว ยบํ า รุ ง รั ก ษาและซ อ มแซมอาคารเรี ย น สอดคลอ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ประกาย ภูขมัง (2554) การมีสวนรวมในการบริห ารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นตอการมีสวนรวมบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงาน 4 งาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย คือ ดานการบริหารงานบุคคล ดานวิชาการดานบริหารทั่วไป และดานงบประมาณ ตามลําดับ
1.3 ดา นบุค ลากร ในภาพรวมการมี สว นรว มของผู ป กครองที่ มี ตอ การบริ หารจั ดการในศู น ย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
ผูปกครองมีสวนรวมในการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการศูนยเด็กเล็ก มีสวนรวมในการประเมินการปฏิบัติงานของ
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บุค คลากรในศู นย พัฒ นาเด็ก เล็ ก สง เสริม และสนั บสนุน บุค ลากร เพิ่ มพู นความรู ความสามารถ มีสวนรว มในการ
สงเสริมวินัยครู ใหการชวยเหลือสนับสนุนในการสรางขวัญกําลังใหบุคลากร และมีสวนรวมในการประเมิลผลงานของ
ครู สอดคลองกับงานวิจัยของ สมพงษ เตชรัตนวรกุล (2551) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางศักยภาพผูนํากับ
ประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบริห ารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูใ น
ระดับมาก สวนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน
1.4 ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน ในภาพรวมการมีสวนรวมของผูปกครองที่มี
ตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผูปกครองมีสวนรวมในการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ประสานงาน อํานวยความสะดวก ประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสวนรวมจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นมีสวนรวมในการระดมทุนในชุมชน หนวยงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในการจัด
อบรมใหความรูแกชุมชน อีกทั้งจัดทําแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การบํารุงรักษาสภาพแวดลอม สอดคลองกลับงานวิจัยของ สุริยา ชินแสง (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ
และปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถายโอน ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลการวิจัยพบวา สภาพ
ของการดํา เนิน งานการบริหารสถานศึกษาขั้ นพื้น ฐานที่ถ ายโอนไปสั งกั ดองคก รปกครองส วนท องถิ่นโดยรวมและ
องคประกอบรายดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ย เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการบริหาร
ทั่วไป ดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารวิชาการ และดานการบริหารงบประมาณ
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูปกครองที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมตอการบริหารจัดการในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรงแตกตางกัน โดยผูป กครองที่เป นเพศชาย มีสวนรวมสู งกว า
ผูปกครองที่เปนเพศหญิง ผูปกครองที่ มีอายุตางกัน มีสว นรวมตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒ นาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคันทรงแตกตางกัน โดยผูปกครองที่อายุต่ํากวา 40 ป มีสวนรวมสูงกวาผูปกครองที่อายุ 41 ป
ขึ้นไป ผูปกครองที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวมตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
หนองคันทรงแตกตางกัน โดยผูปกครองที่รายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีสวนรวมสูงกวาผูครองที่มีรายได 10,001 บาท
ขึ้นไป และผูป กครองที่ มีระดับ ศึก ษาตางกัน มี การมีสวนรว มตอ การบริห ารจั ดการในศูนย พัฒ นาเด็ กเล็ กองค การ
บริหารสวนตําบลหนองคันทรงแตกตางกัน โดยผูปกครองที่จบการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี มีสวนรวมสูงกวา
ผูปกครองที่จบสูงกวาปริญญาตรี ทั้งนี้เนื่องจาก ผูปกครองที่สถานภาพสวนบุคคลตางกัน อาจจะมีความรูเกี่ยวกับ
สวนร วมแตกตางกันไป ดังนั้ น จึง มีสวนรวมของผูป กครองที่มี ตอการบริห ารจัด การในศูนย พัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมือ งตราด ที่ แตกตางกั น ตามที่ค วามรู ความสามารถของตนเอง ซึ่ง ความ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ กนกวรรณ บุญปลูก (2550) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง
นักเรียนโรงเรีย นรัต นาธิ เบศร จังหวัดนนทบุ รี ผลการวิจั ย พบว า 1) ระดับการมี สว นรว มในการจัดการศึ กษาของ
ผูปกครองนักเรียน โรงเรียนรัตนา ธิเบศร อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 5 ดาน
และ 2) เมื่ อเปรียบเทีย บความแตกตา งการมีสวนรว ม จํ าแนกตามเพศ ระดับการศึ กษาและอาชีพ ของผูปกครอง
พบวา ผู ปกครองเพศชายมีสวนรว มในดา นงานหลั กสู ตรและการจัด การเรี ยนการสอนสูง กว าผู ปกครองเพศหญิ ง
ผูปกครอง ที่มีระดับการศึกษาไมสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายมีสวนรวมในดานงานบุคลากร สูงกวาผูปกครองที่มี
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ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทาและผูปกครองที่มีอาชีพอื่นๆ มีสวนรวมในงานบุคลากรสูงกวาผูปกครองที่มี
อาชีพพนักงานบริษัท/หาง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1. ควรเปดโอกาสและสนับสนุนใหผูปกครองเขามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น โดยการคัดเลือกตัวแทนผูปกครองที่มีความรูความสามารถในดานวิชาการ
2. ควรเปดโอกาสและสนับสนุน ใหผูปกครองในการจัดสรางหองไวทําความสะอาดตัวเด็ก ลางหนา
แปรงฟนมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเด็กมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี
3. ควรเปดโอกาสและสนับสนุนให ผูปกครองทานมีสวนรวมในการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
4. ควรเป ด โอกาส และสนั บ สนุ น ให ผูป กครองเขา มี สว นร ว มในการจั ด อบรมให ค วามรู แ ก ชุ ม ชน
โดยเฉพาะผูปกครอง ในการเขามาสนับสนุนการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กและมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรม
เกี่ยวกับการบํารุงรักษาสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็ก
ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรีย บเทียบการมีสว นรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็ ก
เล็กองคการบริหารสวนตํา บลหนองคันทรง กับ บทบาทหนาที่ ของผู ปกครองที่มีสว นเกี่ย วของกั บศูนย เด็กเล็ ก เช น
ผูปกครองที่เปนครูผูสอน/ผูดูแลเด็ก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูใหญบาน และประธานชุมชน
2. ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ เพื่อใหขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง
อําเภอเมืองตราด ในการใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในอนาคต
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NBUE067: ศึก ษาการบริ ห ารงานวิ ช าการตามทรรศนะของครู โ รงเรีย นวั ด วั ช คามคชทวี ป
อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
STATES OF ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION AS PERCEIVED BY TEACHERS IN
WAT WATCHAKAM KOTCHATAWEEP SCHOOL, KOH CHANG DISTRICT, TRAT
PROVINCE
จิระศักดิ์ ภูศิริด 1 ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครู
โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป
จานวน 40 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป จานวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิ จั ย เป็ น แบบสอบถาม แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating-Scale) 5 ระดั บ ที่ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ เท่ า กั บ .911 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษา พบว่า 1) การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อาเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน พบว่า ครูที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีทรรศนะต่อการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การบริหารงานวิชาการ, ทรรศนะของครู
Abstract
This research aimed to study States of Academic affairs Administration as attitude by teachers
in Wat Watchakam Kotchataweep School, Koh Chang District, Trat Province. The study was conducted
on 40 samples population of Wat Watchakam Kotchataweep School. The research sample consisted of
36 teachers. The research tool was a 5-rating scale questionnaire which had a reliability of .91. The data
obtained were analyzed by frequency, percentage, mean (  ), Standard Deviation (S.D.), and t-test. The
results were as follows: 1) States of Academic affairs Administration as attitude by teachers in Wat
Watchakam Kotchataweep School, Koh Chang District, Trat Province. 2) The Academic affairs
Administration as attitude by teachers in Wat Watchakam Kotchataweep School, Koh Chang District, Trat
Province, comparing their opinions in an overall found that males and females with different ages were
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different at a moderate level, different education level was different at a less level, but different teaching
experience was different at a high level.
Keywords: States of Academic affairs Administration, Attitude by teachers.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็ นปัจ จัย ที่เสริมสร้างให้ค นมี การพัฒนาความรู้ แต่จากสภาพการจั ดการศึ กษาที่มีค วาม
แตกต่างกัน นักเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้นั้นจะต้องเชื่อฟังโดยไม่มีข้อโต้แย้ง เมื่อสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น ประชากรมีจานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว สภาพการจัดการศึกษามี
ระบบมากขึ้ น มี ค รู อ าจารย์ ที่ มี ค วามรู้ ใ นแต่ ละสาขาวิ ช ามี ผู้เ ชี่ ย วชาญเฉพาะ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รตลอด ทั้ ง
กระบวนการเรียนการสอนที่มีอย่างหลากหลาย สื่อการสอนมีผลต่อการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการจัดระบบการบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (ปรีชา สุคนธมาน. 2545: 2) ใน
สถานการณ์ที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบการจัดการศึกษาของไทยต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง ทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการเรียนรู้และปฏิรูประบบการ
บริหาร พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดรูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาขึน้ ใหม่ เพื่อนาไปสู่ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม มีการกระจายอานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาไปให้หน่วยงานระดับปฏิบัติ โดยราชการบริหารส่วนกลางจะทาหน้าที่เพียงกาหนดนโยบาย การ
วางแผน การจัดสรร งบประมาณ การกาหนดและประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็นประการสาคัญ ส่วนการ
บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปจะมีการกระจายอานาจไปให้
โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 23)
งานวิชาการเป็นงานที่มีความสาคัญหลักในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาที่ทาให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ มี ทั ก ษะบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รที่ ก าหนดไว้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น ผู้ มี
ความสาคัญในการดาเนินงานด้านวิชาการเพื่อให้ประสบผลสาเร็จ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องทาความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ในการวางแผนงานวิชาการ ควบคุม กากับนิเทศ ให้ความช่วยเหลือครูผู้สอน จัดหาอุปกรณ์สื่อต่างๆ รวมทั้งสิ่ง
อานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้การดาเนินงานวิชาการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากผู้บริหารแล้ว ครูก็เป็นบุคคล
สาคัญที่ทาให้งานวิชาการของสถานศึกษาพัฒนาไปในทางที่ดี และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าว ทาให้ผู้วิจัยสนใจทาการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูวัดวัชคามคชทวีป
อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน เป็น
การพัฒนาบุคลากรและครูในโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ สามารถบริหารงาน
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1984

24 มีนาคม 2560

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อาเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประสบการณ์ในการสอน

การบริ ห ารงานวิ ช าการตามทรรศนะของครู
โรงเรี ย นวั ด วั ช คามคชทวี ป อ าเภอเกาะช้ า ง
จังหวัดตราด ได้แก่
1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ
2. ด้านการบริหารงานวิชาการ
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน
4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
5. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป หมายถึง ความคิดเห็นของ
ครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ หมายถึง การดาเนินการเกี่ยวกับความเป็นระบบของการจัดเก็บ
ข้อมูลวิชาการ ความสะดวกในการนาข้อมูลวิชาการมาใช้ ความชัดเจนของระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
วิชาการที่จัดทาขึ้นใช้ในโรงเรียน ความเพียงพอของคู่มือครูและคู่มือนักเรียน ระบบการเผยแพร่ข้อมูล ระเบียบ และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
2. ด้านการบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการรายงานผลการจัดระบบงานวิชาการ การ
จัดทาแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการของโรงเรียนให้ชุมชนได้รับทราบ จัด
กลุ่มการเรียนคานึงถึงความพร้อมของอาคาร สถานที่ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ การดาเนินการประเมินและปรับปรุง
การจัดกลุ่มการเรียน ความชัดเจนของตารางสอนรวม ตารางสอนรายบุคคลและตารางการใช้ห้อง นานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานวิชาการของฝ่ายวิชาการ และจัดทาข้อมูลสถิติและการประเมินผลการสอนของฝ่าย
วิชาการ
3. ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน หมายถึ ง การส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ไ ด้ รั บ ความรู้ แ ละทั ก ษะเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอน จัดครูเข้าสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา เป็นไปตามความรู้ความสามารถ ให้
ครูมีส่วนร่วมในการจัดตารางสอน
4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ หมายถึง การส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนการ
สอนแบบต่างๆ การส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ จัดให้มีการสอนซ่อมเสริม
นักเรียนที่บกพร่องหรือมีปัญหาทางการเรียน การใช้กระบวนการเรียนการสอนของครูที่เปิดโอกาสให้นักเรียนคิด ทา
แก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดตารางสอนซ่อมเสริมตามโครงสร้างของหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม การจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนได้หลากหลายตามความต้องการของนักเรียน
5. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน หมายถึง จัดอบรมครูให้เข้าถึงกระบวนการวัดและ
ประเมินผล จัดให้ครู-อาจารย์ในโรงเรียนได้ประชุม สัมมนาร่วมกัน มีการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่
สอดคล้องกับลักษณะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติและวิธีการวัดผลและ
ประเมิ น ผล ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ใ ช้ วิ ธี ก ารวั ด ผลที่ ห ลากหลายในแต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ / รายวิ ช า และวั ด ผลและ
ประเมินผล แจ้งให้นักเรียนทราบ อย่างสม่าเสมอ
ครู หมายถึง ครูทาหน้าที่สอนในโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อาเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด จานวน 40 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อาเภอเกาะช้า ง จังหวัดตราด
ตามตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-609) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 36 คน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยศึกษา
จากแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ซึ่งเป็นข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของครู
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัช
คามคชทวีป อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการบริหารงานวิชาการ
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน ลักษณะ
ของแบบสอบถามตอนนี้เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดเกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะ
ของครู จากเอกสาร วารสาร ตารา
2. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถามจากตาราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
4. น าแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้ นเสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ กษาสารนิ พนธ์ เพื่ อขอค าแนะน าและ
ตรวจสอบความชัดเจนทางภาษา และความถูกต้องตรงตามเนื้อหา แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
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5. นาแบบสอบถามที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความชัดเจน
ทางภาษา และความถูกต้องตรงตามเนื้อหา ใช้ค่าดัชนีสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.80-1.00
6. นาแบบสอบถามที่ได้ทาการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และนาข้อมูลหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coeffcient) ของครอนบาค (1990) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91
7. จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการแจกแบบสอบถามไปที่กลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดาเนินการตามลาดับ
ดังนี้
1. ขอหนั ง สื อขอความอนุ เคราะห์ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ลในการวิ จั ย จากคณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อ
ขอความร่วมมือจากครูในการตอบแบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยดาเนินการจัดส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวของผู้วิจัยเอง
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วนาไปวิเคราะห์และแปลผลต่อไป
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาแบบสอบถามสมบูรณ์มาลงรหัสให้คะแนนตามน้าหนักคะแนนแต่ละข้อ และบันทึกข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
2. นาผลการคานวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามความวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ซึ่งเป็นข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของครู
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูในโรงเรียนวัดวัช
คามคชทวีป อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ใน 5 ด้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดย
กาหนดเกณฑ์ ดังนี้
4.51–5.00 หมายถึง ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51–4.50 หมายถึง ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
2.51–3.50 หมายถึง ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
1.51–2.50 หมายถึง ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
1.00–1.50 หมายถึง ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
2. การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า t-test, F test
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้านี้ สรุปสาระสาคัญของผลการศึกษา ดังนี้
การศึกษาการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.50 มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.44
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.89 และมีประสบการณ์ในการสอน 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.22
1. การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อาเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงอันดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ (  =3.62, S.D.= 0.55) ด้านการบริหารวิชาการ (  =3.60,
S.D.= 0.73) และด้านการจัดการเรียนการสอน (  =3.59, S.D.= 0.64) และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน เรียง
อันดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ (  =3.37, S.D.= 0.55) และ
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน (  =3.26, S.D.= 0.42) เมื่อพิจารณารายด้าน ปรากฏผลดังนี้
1.1 ด้านการวางแผนงานวิชาการ โดยรวมอยู่ ในระดั บมาก (  =3.62, S.D.= 0.55) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ ระบบการเผยแพร่ข้อมูลระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ (  =3.83, S.D.= 0.80) ความเพียงพอของคู่มือครูและคู่มือ
นักเรียน (  =3.82, S.D.= 0.73) และการติดตามประเมินผลการจัดทาแผนงานวิชาการ (  =3.75, S.D.= 0.79)
1.2 ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.60, S.D.= 0.73) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มีเพียงข้อเดียวที่อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
3 อันดับ ได้แก่ มีการรายงานผลการจัดระบบงานวิชาการ (  =3.68, S.D.= 0.79) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ผลงานวิชาการของโรงเรียนให้ชุมชนได้รับทราบ (  =3.68, S.D.= 0.94) และจัดกลุ่มการเรียนคานึงถึงความพร้อม
ของอาคาร สถานที่ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ (  =3.65, S.D.= 0.87)
1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.59, S.D.= 0.64) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 7 ข้อ และในระดับปานกลาง 1 ข้อ เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3
อันดับ คือ จัดครูเข้าสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาเป็นไปตามความรู้ความสามารถ (  =3.68, S.D.=
0.85) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคานึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นสาคัญ (  =3.63, S.D.= 0.86) และให้ครูมี
ส่วนร่วมในการจัดตารางสอน (  =3.60, S.D.= 0.75)
1.4 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.37,
S.D.= 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 7 ข้อ เรียงอันดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนการสอนแบบต่างๆ (  =3.52, S.D.= 0.79) การ
ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ (  =3.48, S.D.= 0.73) และจัดให้มีการสอนซ่อม
เสริมนักเรียนที่บกพร่องหรือมีปัญหาทางการเรียน (  =3.32, S.D.= 0.85)
1.5 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.26, S.D.=
0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลางทุกข้อ เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ มีการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับลักษณะกลุ่มสาระการเรียนรู้ (  =3.34, S.D.= 0.69) จัดอบรมครูให้เข้าถึงกระบวนการวัดและประเมินผล (  =
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3.32, S.D.= 0.66) และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติและวิธีการวัดผลและประเมินผล (  =3.31,
S.D.= 0.61)
2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อาเภอ
เกาะช้าง จังหวัดตราด จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน ดังนี้
การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อาเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณ์ในการสอน มีทรรศนะต่อการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการศึกษาการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด ผู้วิจัยพบประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายตามความมุ่งหมายของการวิจัย กรอบแนวคิด และ
สมมติฐานของการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อาเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีปเป็นโรงเรียนที่อยู่ในช่วงแห่งการพัฒนา
ความสาคัญของการพัฒนาจึงมุ่งประเด็นในบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่นอกเหนือจากงานวิชาการ
ผลการศึ กษาจึง แสดงให้ เ ห็น ความสาคั ญของการบริ หารงานวิช าการในระดั บ มาก สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ
เกรียงไกร ปริธรรมมัง (2551) ได้ศึกษา ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา จังหวัด
สระแก้ว ตามทรรศนะของนักเรียน พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ 3 ด้าน เรียงอันดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการจัดการ
เรียนการสอน
1.1 ด้านการวางแผนงานวิชาการ พบว่า ทรรศนะของครูโรงเรีย นวัดวั ชคามคชทวีป ต่ อการ
บริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทางโรงเรียนมีการจัดทาระบบการเผยแพร่ข้อมูลที่
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติด้านงานวิชาการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึง เป็นจุดเด่นที่ทาให้การบริหารงานวิชาการ ด้านการวางแผนงานเกิดประสิท ธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชัยศิริ อาศัยสุข (2547) ได้ศึกษา ความสามารถในการบริหารงานวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาของผู้บริหาร โรงเรียน
ดาราสมุทร จังหวัดชลบุรี พบว่า ความสามารถในการบริหารงานวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียน
ดาราสมุทร จังหวัดชลบุรี ตามความคิดเห็นของครูชาย ครูหญิง ครูที่มีประสบการณ์มากและประสบการณ์น้อย อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระบบการเผยแพร่ข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ ความเพียงพอของคู่มือครูและคู่มือนักเรียน การติดตามประเมินผลการจัดทาแผนงานวิชาการ ทาให้
ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารอยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า ทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป ต่อการ
บริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทางโรงเรียนมีการศึกษาวิเคราะห์สาระสาคัญของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาให้การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาเกิดความสอดคล้องกับสภาพจริง
ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2547)
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ได้ศึกษา ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว พบว่า ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากเรียงอันดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ
ได้แก่ ศึกษาวิเคราะห์สาระสาคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จัดทาโครงการสร้าง
หลักสูตรและสาระต่างๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และกาหนดสัดส่วน
การเรียน วิธีการเรียน ในการเรียนกลุ่มสาระต่างๆ
1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ทรรศนะครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป ต่อการบริหารงาน
วิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดบุคลากร เพื่อทาการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
ความสามารถและความถนัดของครูผู้สอน โดยคานึงถึง ความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ทรรศนะต่อการบริหารงานวิชาการด้านนี้อยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ บุญเกิด (2548) ได้
ศึกษา ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ประสิทธิผลของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ พบว่า ทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคช
ทวีป ต่อการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการพัฒนาบุคลากรในส่วนของ
การส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการเรียนการสอนยังค่อนข้างน้อย และการจัดกิจกรรมเสริม
การเรียนการสอนได้ยังไม่หลากหลายตามความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง และควรส่งเสริมให้มีกระบวนการ
เรี ยนการสอนแบบต่า งๆ ให้ ครู ใ ช้สื่อ และอุ ป กรณ์ การเรี ยนการสอนอย่ างสม่าเสมอ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ยของ
เกรียงไกร ปริธรรมมัง (2551) ได้ศึกษา ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา จังหวัด
สระแก้ว ตามทัศนะของนักเรียน พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ และ
อยู่ในระดับปานกลาง 7 ข้อ เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนการสอน
แบบต่างๆ การส่งเสริมให้ครู ใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ และจัดให้มีการสอนซ่อมเสริม
นักเรียนที่บกพร่องหรือมีปัญหาทางการเรียน
1.5 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน พบว่า ทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป
ต่อการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เมื่องานวิชาการดาเนินการวัดผลและ
ประเมินผลแล้วยังขาดระบบการแจ้งข้อมูลให้แ ก่นักเรียนและผู้ปกครองทราบได้อย่างทั่วถึง ตลอดจน การจัดทา
เอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่างมีระบบของฝ่ายวิชาการเป็นงานที่มีความ
เฉพาะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในบริบทของหลักการวัดและประเมินผลพอสมควร จึงอาจส่งผลให้
ครูบางส่วนไม่เข้าใจผลการวิเคราะห์ทาให้เกิดทรรศนะต่องานวิชาการด้านการวัดและประเมินผลไม่ดีนัก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เกรียงไกร ปริธรรมมัง (2551) ได้ศึกษา ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์
วิทยา จังหวัดสระแก้ว ตามทัศนะของนักเรียน พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์
วิทยา ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลางทุกข้อ เรียงอันดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ มีการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับลักษณะกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดอบรมครูให้เข้าถึงกระบวนการวัดและประเมินผล และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในแนวปฏิบัติและวิธีการวัดผลและประเมินผล
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2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อาเภอ
เกาะช้าง จังหวัดตราด จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน ปรากฏผลดังนี้
การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป อาเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการสอน มีทรรศนะต่อการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน เนื่องจากครูผู้สอนให้ความสาคัญของ
งานวิชาการต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา โล่ห์ชัย (2552:
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของหั วหน้างาน
วิชาการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของหัวหน้างานวิชาการสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบระดับ การบริหารงานวิชาการของ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามทัศนะของหัวหน้างานวิชาการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 จาแนกตามวุฒิทางการศึกษา
อายุและประสบการณ์ ในการดารงตาแหน่งหัวหน้างานวิชาการสถานศึกษาต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรจัดทาเอกสาร แบบฟอร์ม เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอย่างมีระบบและสะดวกในการ
ใช้งาน
2. ควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิจัย พัฒนาการเรียนการสอน จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน
ได้หลากหลายตามความต้องการของนักเรียน เพื่อการสร้างบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน
3. ควรส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้ ทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ควรมีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายนอกให้มากขึ้น
4. ควรมีการบริหารการใช้หลักสูตรอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้คณะครูมี ส่วนร่วมในการจัดทา
สาระหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการประเมินการใช้หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร และสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นของสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารงานวิชาการของครู ผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อนาปัจจัยที่ได้มาหาวิธีการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการ
2. ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เพื่อให้ทราบปัญหา
ภายในโรงเรียนแต่ละที่ชัดเจน และสามารถนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควรศึกษาความต้องการแนะแนวทางการพัฒนาวิชาการ เพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
งานด้านวิชาการของโรงเรียนให้ผู้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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NBUE068: ความต้องการพัฒนางานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
NEEDS FOR ACADEMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPAL TEACHERS, THE THAMAI
CITY MUNICIPALITY, CHANTHABURI PROVINCE
ธนิตานันท์ ใจกล้า *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัด
เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่ อการ
เรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จาแนกตามวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2558
จานวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 44 ข้อ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ Effect Size:
ES (Cohen. 1988: 216-218)
ผลการวิจัยพบว่า
1. พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีความต้องการพัฒนางาน
วิชาการอยู่โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามลาดับ
2. พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความต้องการพัฒนางานวิชาการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยพนักงานครูเทศบาลที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรีมีความต้องการพัฒนาวิชาการมากกว่าพนักงานครูเทศบาลที่มีระดับการศึกษาปริญ ญาตรี และ
จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยพนักงานครูเทศบาลที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความต้องการพัฒนาวิชาการมากกว่าพนักงาน
ครูเทศบาลที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานต่ากว่า 10 ปี
คาสาคัญ: ความต้องการ การพัฒนางานวิชาการ พนักงานครูเทศบาล
Abstract
This research aimed to study the needs for academic development of teachers in school
attached municipality under the Thamai city municipality, Chanthaburi in curriculum and apply courses,
learning process, instructional media, measurement and evaluation, classified by their education level
and working experiences. The samples were 68 municipal teachers under the Thamai City Municipality,
Chanthaburi province in 2015 academic year. Instrument was a 5-rating scale questionnaire of 44 items.
The data were analyzed by percentage, mean, Standard Deviation, and Effect Size (ES) of Cohen.
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The research results were as follows:
1. The needs for academic development of municipal teachers under the Thamai City
Municipality, Chanthaburi were at a “high” level in every aspect, from high to low average in top 3:
learning process, courses and apply courses, and measurement and evaluation, respectively.
2. The Comparative of the needs for academic development of municipal teachers under
the Thamai City Municipality, Chanthaburi province, classified by their education level and working
experiences were at moderate level. Municipal teachers in higher degree have their needs for academic
development more than Municipal teachers in Bachelor’s degree. Municipal teachers who have worked
more than 10 years have the needs for academic development more than the Municipal teachers who have
worked less than 10 years.
Keywords: Needs, academic development, municipal teachers
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษานับเป็นรากฐานที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในสังคมได้ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนมีโอกาสพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต ตั้งแต่การ
วางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถต่างๆ ที่จะดารงชีพและ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้
ซึ่งรัฐได้ตระหนักในความสาคัญและความจาเป็นของการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาให้อย่างทั่วถึง (อรดี ดาผา.
2554: 1)
การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็นยุคแห่งความรู้และเทคโนโลยี สารสนเทศ จึงได้มีการ
แข่งขันกันทั้งในทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองกันอย่างมาก มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสาคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือบุคลากรให้ ทันต่อเหตุการณ์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาคนให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน สามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ส่งผลเกื้อกูลประโยชน์แก่สังคม
และชาติบ้านเมือง การศึกษาจึงเป็นหัวใจของการพัฒนาทั้งมวลและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องให้ความสาคัญกับ
การจัดการศึกษาและใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมและสืบทอดเจตนารมณ์ การศึกษายังเป็นตัวบ่งชี้ถึง
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ เพราะทั่วโลกจะถือว่า “ประเทศที่มีอัตราการศึกษาของประชากรภายในประเทศ
อยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงนั้น ย่อมถือว่าประชากรในประเทศนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย” (ทิวาพร เพิลล์มันน์.
2550: 2)
ปัจจุบันการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553
ตามมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 7
ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิต สานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค
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และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ
รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินผลการจัดการศึกษา พบว่า การจัดการศึกษา
ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายเฉพาะปริมาณเท่านั้น ส่วนด้านคุณภาพของผู้เรียนนั้นจาเป็นต้องพัฒนาอย่างจริงจัง
ต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้การศึกษามีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานวิชาการ
เป็นงานหลักของสถานศึกษา มีขอบข่ายกว้างขวาง มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานทุกด้านของสถานศึกษา ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม การทาความเข้าใจเพื่อสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาจึงเป็นความสาคัญ
อันดับแรกของการบริหารงานวิชาการ (ทัศนีย์ วงศ์สมบูรณ์. 2550: 19)
การจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีพนักงานครูเป็นทรัพยากรที่สาคัญอย่างยิ่ง
และเป็นผู้สร้างรากฐานสาคัญของการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอานาจการปกครอง แต่ในสภาพปัจจุบันโรงเรียน
เทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ พบว่า นักเรียนมีพื้นฐานทางการเรียนต่าอันเนื่องมาจากสภาพปัญหาครอบครัว
พื้นฐานการเรียนจากสถาบันเดิม สภาพความพร้อมของนักเรียน ปัญหาขาดแคลนครู อาจารย์บางสาขาวิชาและไม่
เพียงพอกับจานวนนักเรียน ทาให้ประสิทธิภาพครูในการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชามีประสิทธิภาพต่า ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษายังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นด้านอื่น ๆ มากกว่าด้าน
การศึกษา (เทศบาลเมืองท่าใหม่. 2558) ซึ่งงานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา เนื่องจากมาตรฐาน
และคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ ซึ่งงานวิ ชาการจะเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัด
โปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น งานวิชาการจึงถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะ
จุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความต้องการพัฒนางานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล
สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
และยังจะช่วยให้สามารถหาแนวทางและวิธีการเสริมสร้างให้พนักงานครูเทศบาลมีความต้องการในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนเกิดความสามัคคี มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของโรงเรียนเทศบาล
สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมือง
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จาแนกตามวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ คือ พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จานวน 68 คน
ตัวแปรที่ศึกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1995

24 มีนาคม 2560

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
โดยจาแนกดังนี้
1.1 ระดับการศึกษา
1.1.1 ปริญญาตรี
1.1.2 สูงกว่าปริญญาตรี
1.2 ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
1.2.1 ประสบการณ์ต่ากว่า 10 ปี
1.2.2 ประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการพัฒนางานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมือง
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ใน 4 ด้าน ได้แก่
2.1 ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้
2.3 ด้านสื่อการเรียนรู้
2.4 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กรอบและแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาความต้องการพัฒนางานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี ใน 4 ด้าน ที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของการจัดการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545) คือ
ในด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ โดยศึกษาความต้องการและเปรียบเทียบความต้องการจาแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์
ปฏิบัติงาน เป็นตัวแปรอิสระ
สมมติฐานในการวิจัย
1. พนักงานครูเทศบาลมีความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการในระดับมาก
2. พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการพัฒนางาน
วิชาการ แตกต่างกัน
3. พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานต่างกันมีความต้องการ
พัฒนางานวิชาการ แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสารวจรายการ (Checklist) สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ
สอบถาม
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนางานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล
สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท
(อ้างถึงใน Best; & Kahn. 1993: 246-250) ใน 4 ด้าน จานวน 44 ข้อ ได้แก่
1. ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
จานวน 11 ข้อ
2. ด้านการจัดการเรียนรู้
จานวน 10 ข้อ
3. ด้านสื่อการเรียนรู้
จานวน 12 ข้อ
4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
จานวน 11 ข้อ
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ ดังนี้
5 หมายถึง ความต้องการต้องการมากที่สุด
4 หมายถึง ความต้องการต้องการมาก
3 หมายถึง ความต้องการต้องการปานกลาง
2 หมายถึง ความต้องการต้องการน้อย
1 หมายถึง ความต้องการต้องการน้อยที่สุด
การแปลความหมายของคะแนน พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคะแนน โดยกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 23-24) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการการพัฒนางาน
วิชาการ
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเรียบเรียง และสร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมงานวิชาการทั้ง 4 ด้าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ผู้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ท กรุ ง เทพ ถึ ง ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษาโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.2 นาแบบสอบถาม จานวน 68 ฉบับ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
ได้แก่ พนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่
1.3 ผู้วิจัยเป็นผู้รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาเพื่อจัดทาข้อมูล โดยส่งไป 68ฉบับ และได้
กลับคืนมา 68 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การจัดกระทาข้อมูล ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1997

24 มีนาคม 2560

1.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
1.2 แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสารวจรายการ (Checklist) สอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
เบื้องต้นของผู้ตอบสอบถามนามาแจกแจงความถี่ ใช้ค่าร้อยละ
1.3 แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนางานวิชาการ
ของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ นามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปโดยพิจารณา
ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลและนาผลการคานวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
สมมติฐานของการวิจัยต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยเลือกวิเคราะห์
เฉพาะข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะห์ความต้องการพัฒนางานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่
โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
2. เปรียบเทียบความต้องการพัฒนางานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมือง
ท่าใหม่ จาแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยใช้การทดสอบ (Effect Size: ES) ของโคเฮน
(Cohen. 1988: 216-218)
สรุปผลการวิจัย
1. ความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองใหม่ จังหวัดจันทบุรี
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละด้าน
พบว่า
1.1 ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การส่งเสริมให้ครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3
อันดับแรก ได้แก่ การสร้างบรรยากาศให้เอื้อและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น
1.3 ด้านสื่อการเรียนรู้ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรก ได้แก่ การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผลิตหรือ
ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอน
1.4 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การให้คาแนะนาของผู้นิเทศเกี่ยวกับการวัดและ
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ประเมินผลอย่างสม่าเสมอ การจัดอบรมวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อให้ครูมีทักษะในการสร้างแบบทดสอบ การประเมินการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนางานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี จาแนกตามระดับการศึกษาของพนักงานครูเทศบาลโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอยู่ในระดับปานกลาง
โดยพนักงานครูเทศบาลที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความต้องการพัฒนาวิชาการมากกว่าพนักงานครู
เทศบาลที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และจาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลโดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอยู่ในระดับปานกลาง โดยพนักงานครูเทศบาลประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความต้องการ
พัฒนาวิชาการมากกว่าพนักงานครูเทศบาลที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ประสบการณ์ต่ากว่า
10 ปี
อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง ความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้
ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าหลักสูตรที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นหลักสูตรใหม่และมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายเป็นเหตุให้พนักงาน
ครูเทศบาลขาดเข้าใจในหลักสูตรจึงเป็นเหตุผลที่ต้องการพัฒนางานวิชาการ สอดคล้องกับ วันชัย ผลสมบูรณ์ (2548)
ได้ศึกษาความต้องการพัฒนางานวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
เขต 2 พบว่า ความต้องการพัฒนางานวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านหลักสูตร
และการนาหลักสูตรไปใช้ และด้านสื่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรดี ดาผา (2554) ที่ศึกษาความต้องการ
พัฒนางานวิชาการของครูในโรงเรียนกลุ่มอาเภอเกาะจันทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ และด้านสื่อการเรียนรู้ และเมื่อนาด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
และค่าเฉลี่ยต่าสุดมาอภิปรายผล ดังนี้
1.1 ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3
อันดับแรก ได้แก่ การสร้างบรรยากาศให้เอื้อและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้วย
วิธีการต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยครูผู้สอนต้องตรียมการสอนล่วงหน้าและควรจะรู้จักเลือกใช้กิจกรรม
และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ครูผู้สอนจึงจาเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จึงทาให้
พนักงานครูเทศบาล อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จึงมีความต้องการพัฒนางานด้านการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับ ปิยนุช คนฉลาด (2541: 177) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยการกระทาซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนได้กระทาจริง
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ทาให้เกิดประสบการณ์ตรง ได้สัมผัส ได้ฝึกปฏิบัติทาให้เกิดการเรียนรู้ที่แม่นยา ชัดเจน สามารถส่งผลทาให้เกิดการ
เรียนรู้เรื่องอื่นๆ ตามมาอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพราะ เมื่อนักเรียนได้ลงปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้แล้ว นักเรียนจะเกิดความ
ภาคภูมิใจในความรู้ที่ตนเองได้รับ เกิดแรงกระตุ้นให้ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องที่ตนเองยังไม่รู้อีกต่อไป นอกจากนี้
ยังสามารถฝึกการประเมินตนเองจากกกระบวนการเรียนรู้วิธีนี้ดว้ ย และสามรถนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเรียนของตนให้ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรดี ดาผา (2554) ที่ศึกษาความต้องการ
พัฒนางานวิชาการของครูในโรงเรียนกลุ่มอาเภอเกาะจันทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ และด้านสื่อการเรียนรู้
1.2 ด้านสื่อการเรียนรู้ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3
อันดับแรก ได้แก่ การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผลิต
หรือใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
สื่อการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมในหลายรูปแบบที่มุ่งประโยชน์ต่อผู้เรียน อีกทั้งยังมีคุณค่าต่อการศึกษา ซึ่งสื่อการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ครูผู้สอนตระหนักถึงความสาคัญของสื่อการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อกิจกรรรมการเรียนรู้ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จึงทาให้พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาล
เมื อ งท่ า ใหม่ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี จึ ง มี ค วามต้ อ งการพั ฒ นางานด้ า นสื่ อ การเรี ย นรู้ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก สอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ.
2546ง: 19) ทีก่ ล่าวถึงความสาคัญของสื่อการเรียนการสอนไว้ในมาตร 24 วรรค 5 ว่าให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ และสอดคล้อ งกับที่ อรดี ดาผา (2554: 38) กล่าวว่า สื่อการเรียนการ
สอนเป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิด
ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดทา การเลือกใช้ การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษาควรคานึงถึง
หลักการสาคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น สอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดประสบการณ์ ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัยไม่กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มี
การใช้ภาษาที่ถูกต้อ ง รูปแบบการนาเสนอที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย ของ จันทร์ฌาวา
แจ่มจารัส (2552) ทีศ่ ึกษาความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาลสังกัดเทศบาล
เมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จาแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การปฏิบัติงาน อภิปรายผลดังนี้
2.1 ความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี จาแนกตามระดับการศึกษาของพนักงานครูเทศบาล โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง แตกต่าง
กัน โดยพนักงานครูเทศบาลที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความต้องการพัฒนางานวิชาการมากกว่าระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนที่ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้ นจะทาให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีความ
เชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้น กล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจ สอดคล้องกับ ประทีป โชติคุณเศรษฐ (2544) ที่ศึกษาความ
ต้องการพัฒนาตนเองด้านวิชาการของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตเสรีไทย
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พบว่า ข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีความต้องการพัฒนาตนเองทางด้าน
วิชาการแตกต่างกัน และงานวิจัยของ ชวลิต ประทุมเวศ (2544: 105) ทีศ่ ึกษาความต้องการและการได้รับการตอบสนอง
ความต้องการความช่วยเหลือทางด้านวิชาการของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตการศึกษา 12 พบว่า
ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามี
ความต้องการความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแตกต่างกัน
2.2 ความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่
จังหวัดจันบุรี จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอยู่ ใน
ระดับปานกลาง โดยพนักงานครูเทศบาลที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความต้องการพัฒนางานวิชาการมากกว่า
ประสบการณ์ต่ากว่า 10 ปี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประสบการณ์มีความสาคัญยิ่งครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยครูที่มีประสบการณ์ผ่านการสอนสามารถนาประสบการณ์มาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะกับเด็ก นาเทคนิคและวิธีการ
สอนแบบต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทุกด้าน จากครูเป็นศูนย์กลางเป็นเด็กเป็นศูนย์กลาง เป็นต้น ประสบการณ์ใน
การสอนของครู เป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ ทรงศักดิ์
ฝักทอง (2545) ทีศ่ ึกษาการบริหารงานวิชาการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้ปฏิบัติการสอน
ที่มีประสบการณ์ต่ากว่า 5 ปี ระหว่าง 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นใน
ภาพรวมของทั้งสามกลุ่มประสบการณ์ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการใช้ผลการวิจัย
ความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ ควรส่งเสริมให้พนักงานครูจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นและ
ควรจัดอบรมประชุม สัมมนา เพื่อทาความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตร เช่น วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย
เนื้อหาสาระ และแนวทางการดาเนินการของหลักสูตร
2. ด้านการจัดการเรียนรู้ ควรส่งเสริมให้พนักงานครูมีศักยภาพและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ควรส่งเสริมให้พนักงานครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง ควรมีการวางแผนร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหา
ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ และควรส่งเสริมให้พนักงานครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมีปฏิบัติจริงโดย
ใช้แหล่งการเรียนรู้
3. ด้านสื่อการเรียนรู้ ควรส่งเสริมให้พนักงานครูมีความรู้ในด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอน และควรสนับสนุนพนักงานครูทดลองใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการสอน
4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ควรจัดแหล่งค้นคว้าเพื่อให้พนักงานครูได้ศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ควรมีการรวบรวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ฝ่ายวิชาการ
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สร้างไว้เป็นคลังข้อสอบเพื่อให้ทางโรงเรียนนาไปใช้และควรมีการจัดบริการยืมข้อสอบมาตรฐาน เพื่อให้พนักงานครูได้
นาไปตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งพัฒนาพนักงานครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพความเป็นจริง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ความต้องการพัฒนางานด้านวิชาการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี ผู้วิจัยขอเสนอแนะสาหรับผู้สนใจจะทาการศึกษาวิจัยต่อไป ดังนี้
1. ควรศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาล
เมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
2. ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ ผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงาน และองค์กรของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรีตามความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาล
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). คู่มือพัฒนาสื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
จันทร์ณาวา แจ่มจารัส. (2552). ความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. งานนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา. ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชวลิต ประทุมยศ. (2544). ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือทางด้าน
งานวิชาการของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตการศึกษา 12. งานนิพนธ์ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยบุรพา.
ทรงศักดิ์ ฝักทอง. (2545). การบริหารงานวิชาการที่เอื้อต่อการบริหารงานวิชาการที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
อุบลราชธานี: บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.
ทัศนีย์ วงษ์สมบูรณ์. (2550). การศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับประถมศึกษาอาเภอพนมสารคาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2. งานนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา.
ทิวาพร เพิลล์มันน์. (2550). การพัฒนาคุณภาพชีวิต. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
เทศบาลเมืองท่าใหม่. (2558). รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง
ท่าใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558. จันทบุรี: เทศบาลฯ.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
ปิยนุช คนฉลาด. (2541). เอกสารการสอนวิชา ศษ 361 วิธีสอนทั่วไป. ชลบุรี: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2002

24 มีนาคม 2560

วันชัย ผลสมบูรณ์. (2548). ความต้องการพัฒนางานวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นฐานที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2. งานนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา. ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
อรดี ดาเผา. (2554). ความต้องการพัฒนางานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มอาเภอเกาะจันทร์ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2. งานนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา. ชลบุร:ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
Best; & Kahn, James V. (1993: 246). Research in Education. 7th ed., Boston: Allyn and Bacon.
Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

2003

24 มีนาคม 2560

NBUE069: ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
TEACHERS’ SATISFACTION ON SCHOOL ADMINISTRATORS’ ADMINISTRATION
UNDER THE TRAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
ถนอมพรรณ มารูปหมอก 1 ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2
อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
สังกั ดสํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาตราด จํ านวน 4 ด าน ได แก ด านการบริหารงานวิ ชาการ ด านการ
บริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ
การทํางาน ระดับการศึกษา โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน 313 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถาม ที่มีคาความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ
เทากับ 0.79 สถิ ติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบที (t-test)
ผลการวิจัยพบวา
1. ความพึ ง พอใจของครู ที่ มี ต อ การบริ ห ารงานของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ( X = 4.35, S.D. = 0.56)
ดานการบริหารงานงบประมาณ ( X = 4.34, S.D. = 0.53) ดานการบริหารงานทั่วไป ( X = 4.23, S.D. = 0.68) ดาน
การบริหารงานบุคคล ( X = 4.21, S.D. = 0.56)
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณการทํางาน ระดับการศึกษา พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: การบริหารสถานศึกษา
Abstract
This research aimed to study the teachers’ satisfaction towards school administrators’
administration under the Trat Primary Educational Service Area Office in 4 aspects: academic, budget,
human resources, and general administration. classifying by gender, age, working experience, and
education level. The samples included teachers in the basic educational schools under the Trat Primary
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Educational Service Area Office. The instrument was a questionnaire which had a reliability of 0.79. The
statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, Standard Deviation, and t-test.
The research results showed that
1. The overall satisfaction of teachers towards administration of the school administrators
under the Trat Primary Educational Service Area Office was at a “high” level ( X = 4.28, S.D. = 0.58).
Considering each aspect, it was found that all aspects were at high level, as follows: academic ( X =
4.35, S.D. = 0.56), budget ( X = 4.34, S.D. = 0.53), general administration ( X = 4.23, S.D. = 0.68), and
human resources administration ( X = 4.21, S.D. = 0.56), respectively.
2. Genders, age, working experience, and education level had influence on the teachers’
satisfaction towards the administrators’ administration at .01 level of significance.
Keywords: Education Management Academy
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ไดจัดทําขึ้นในชวงเวลาที่
ประเทศไทยตองเผชิญกั บสถานการณทางสังคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล อมที่เปลี่ ยนแปลงไปอยา งรวดเร็ วและส ง
ผลกระทบอยางรุนแรงกวาชวงที่ผานมา ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับ
ชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศ ในทุกขั้นตอนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อยางกวางขวางและ
ตอเนื่อง เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพื่อมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และ
มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” ดังนั้น เพื่อใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ โดยหลักการ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 บัญญัติมาตรา 39
กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารบุคคล
ดานบริหารทั่วไป ใหถึงสถานศึกษาทุกแหง
ในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารมักจะประสบปญหาหลายๆ อยาง และปญหาเหลานั้นเกิดจากสาเหตุ
หลายประการ คือ การบริหารของผูบริหารสถานศึกษา เพราะการที่ผูบริหารสถานศึกษาจะปฏิบัติงานของตนไดดีมี
ประสิทธิภาพนั้น ตัวผูบริหารเองจะตองมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่ดีเพื่อใหเกิดความ
ศรัทธาตอตน ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จของการบริหารงาน เพราะเปนผูที่อยูในฐานะที่
จะริเริ่มกระตุน ชักจูงและชี้นําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุประสงคที่ตองการ ผูบริหารจะเปนผูชี้แนะ
บังคับบัญชา และประสานงานใหบุคคลในหนวยงานมีความเขาใจแผนงาน วิธีการปฏิบัติงานตลอดจนการแสวงหาความ
รวมมือตอการปฏิบัติงานของบุคลากรและความสามารถในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา จึงมีสวนสัมพันธกับ
ความสําเร็จในการบริหารงาน มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของบุคลากร อันจะสงผลไปถึงการบรรลุเปาหมายของการ
ดําเนินงานดวย ถาผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารงานที่ดี ผูบริหารก็จะไดรับความรวมมือจากผูใตบังคับบัญชาเปน
อยางดี ในทางตรงกันขาม ถาผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารงานไมเหมาะสม บุคลากรในสถานศึกษาจะขาดขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน ขาดความกระตือรือรน งานที่ทําก็จะไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร (ประเวศ ทิพจร. 2546: 2)
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การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการเรียนรูที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูความสามารถปรับตัว
ใหเขากับสังคมไดอยางมีความสุข โดยอาศัยกระบวนการถายทอดความรู การฝกอบรม ความกาวหนาทางวิชาการ
การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมใหเปนสังคมที่นาอยู นาอาศัย ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ไดกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาไววา การจัด
การศึกษาที่มุงจะพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข อยางไรก็ตามการจัดการศึกษาในปจจุบัน
ยังตอบสนองความตองการของสังคมไมไดเทาที่ควร เนื่องจากสภาพสังคมมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อันเปนผลกระทบมาจากกระแสโลกาภิวัตน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 2553: 2) การพัฒนาการศึกษาจึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่ตองสรางขวัญและกําลังใจใหแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีความรูสึกที่ดีตองานและสภาพแวดลอมของงาน ตลอดทั้งมีความรูสึกที่ดี
ตอ ผู บริ หารสถานศึ กษา การสรางขวั ญและกํ าลั งใจที่ ดี ให แก ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา โดยอาศั ยทฤษฎี ความ
ตองการของมนุษยของมาสโลว (Maslow. 1954: 370-396) เสนอไว คือ มนุษยมีความตองการ 5 ขั้น ไดแก 1) ความ
ตองการทางกายภาพ 2) ความตองการความปลอดภัย 3) ความตองการทางสังคม 4) ความตองการการยอมรับ และ
5) ตองการสําเร็จสมหวัง ขวัญเปนความรูสึกของบุคลากรที่มีตอสภาพแวดลอม การทํางาน และเพื่อนรวมงาน ถาครู
และบุค ลากรมี ขวั ญที่ดี ก็ จ ะเกิ ดความร ว มมื อ ในการทํ า งาน จึ ง เปน หนา ที่ ข องผู บริ ห ารสถานศึ กษาที่ จะต องหมั่ น
ตรวจสอบหรือวัดขวัญกําลังใจของครูและบุคลากรอยูเปนระยะ เพื่อจะไดจัดสภาพแวดลอมเกี่ยวกับงานและสังคมให
เอื้ อ ต อ การเกิ ด ขวั ญกํ า ลั ง ใจของครู แ ละบุ ค ลากร อั น จะส ง ผลต อ ความร ว มมื อ ร ว มใจในการทํ า งานให บ รรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
จากสภาพดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงทําการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด วามีความพึงพอใจในงานดานใดบาง ซึ่งผลการวิจัย
ครั้งนี้เปนประโยชนในการแกไขและพัฒนาการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา และเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติงานอยางมีความสุข ทําใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณการทํางาน และระดับการศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในการบริหารงานทั้ง 4 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารงานวิชาการ 2) ดานการ
บริหารงานงบประมาณ 3) ดานการบริหารงานบุคลากร และ 4) ดานการบริหารงานทั่วไป
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน 1,627 คน
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กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จํานวนทั้งสิ้น 313 คน โดยการใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie;
& Morgan. 1970) ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)
ตัวแปรที่ศกึ ษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก สถานภาพของครูที่ปฏิบัติการสอนอยูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกเปนเพศ อายุ ประสบการณการทํางาน และระดับการศึกษา
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รวม 4 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารงานวิชาการ
2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารงานทั่วไป
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
1. ไดขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
2. ใช เ ป น ข อ มูลสํ า หรั บ ผูบ ริ ห ารในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการบริ หารงานของสถานศึ กษาในสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ไดสอดคลองกับความตองการของครู
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 32) ไดแก 1) ดานการบริหารงานวิชาการ
2) ดานการบริหารงบประมาณ 3) ดานการบริหารงานบุคคล และ 4) ดานการบริหารงานทั่วไป ดังภาพประกอบ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

คุณลักษณะสวนบุคคลของครู ประกอบดวย
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 นอยกวา 30 ป
2.2 มากกวา 30 ป ขึ้นไป
3. ประสบการณการทํางาน
3.1 ต่ํากวา 10 ป
3.2 10-20 ป
3.3 ตั้งแต 20 ป ขึ้นไป
4. ระดับการศึกษา
4.1 ปริญญาตรี
4.2 สูงกวาปริญญาตรี

ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด 4 ดาน ไดแก
1. ดานการบริหารงานวิชาการ
2. ดานการบริหารงานงบประมาณ
3. ดานการบริหารงานบุคคล
4. ดานการบริหารงานทั่วไป

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางมาเพียงบางสวนเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล ซึ่งมีจํานวน 313
คน ผูวิ จัยจึงกําหนดขนาดโดยการใชตารางกําหนดขนาดกลุมตั วอยางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan.
1970) ใชการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)
การสรางเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน
ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารงานวิชาการ 2) ดานการ
บริหารงานงบประมาณ 3) ดานการบริหารงานบุคคล และ 4) ดานการบริหารงานทั่วไป ลักษณะเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจในการการบริหารงานอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจในการการบริหารงานอยูในระดับมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจในการการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจในการการบริหารงานอยูในระดับนอย
1 หมายถึง ความพึงพอใจในการการบริหารงานอยูในระดับนอยที่สุด
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทาง
ในการกําหนดกรอบโครงสรางของแบบสอบถาม
2. นําขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด แลวนํามามาวิเคราะหเนื้อหา กําหนดกรอบแนวคิดเรื่องความพึงพอใจ
ของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ แนะนํา แกไข และปรับปรุง
4. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน และหาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
ของแบบสอบถาม โดยเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป นํามาปรับปรุงแกไขสํานวน ภาษาที่ใช
ตลอดจนเนื้อหาใหสอดคลอง (Internal Consistency) ถูกตองและสมบูรณโดยมีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง
0.80-1
5. นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
เพื่อปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหถูกตองเหมาะสม
6. นําแบบสอบถามทีพ่ ัฒนา แกไขสมบูรณแลวนําไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
7. นําแบบสอบถามที่ท ดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่นด วยวิธีของครอนบาค (Cronbach.
1970: 202) หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.79
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8. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่น
ไปใชจริงกับครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. นํ า หนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย นอร ท กรุ ง เทพ ไปขอความร ว มมื อ จาก
ผูอํ านวยการสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึ กษาตราด เพื่ อแจกแบบสอบถามให แก ครู ใ นสถานศึก ษาขั้ น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจของครูที่มีตอการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
2. ผูวิจัยได เก็บรวบรวมข อมูลจากแบบสอบถามดวยตนเอง หลังจากสงแบบสอบถามแลวใช
เวลาเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 3 สัปดาห
3. สงแบบสอบถามไปทั้งหมด 313 ฉบับ ไดกลับคืนมา 313 ฉบับ ซึ่งเปนฉบับสมบูรณทั้งหมด
คิดเปนรอยละ 100
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ใชการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และหา
คารอยละ
2. การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยจําแนกจําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณการทํางาน และระดับการศึกษา
วิเคราะหโดยใชการทดสอบคาที (t-test)
3. เกณฑในการแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยในแตละดาน โดยมีขอบเขตคะแนนเพื่อใช
ในการแปลความหมายของลิเคิรท (Likert. 1967: 74) ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในการบริหารงานอยูในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในการบริหารงานอยูในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในการบริหารงานอยูในระดับนอย
1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจในการบริหารงานอยูในระดับนอยที่สุด
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
1.1 คาความถี่ (Frequency)
1.2 คารอยละ (Percentage)
1.3 คาเฉลี่ย (Mean)
1.4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน
- สถิติทดสอบคาที (t-test)
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ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหาร
งานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป โดยประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน 313 คน เครื่องมือในการวิจัย
เปนแบบสอบถามมี 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครูที่มีตอการบริหารงาน ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังประชากรดวยตัวเอง จํานวน 313 ฉบับ ไดเก็บคืนมา 313 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 100 การวิเคราะหขอมูล ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห
โดยใชคาเฉลี่ย ( X )สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาที (t-test) แลวจึงนําผลการวิจัยมาสรุป อภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
สรุปผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จํานวน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดังนี้
1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ย
สูงสุด คือ สงเสริมการสอนซอมเสริมนักเรียนที่เรียนออนหรือมีปญหาดานการเรียน ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ นิเทศ
และติดตามการเรียนการสอนของครู
1.2 ดานการบริ หารงานงบประมาณ ในภาพรวมอยูใ นระดั บมาก เมื่อ พิจ ารณาเปน รายขอ พบว า
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดงบประมาณสนับสนุนงานวิชาการมีประสิทธิภาพ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยมีการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ
1.3 ดานการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ย
สูงสุด คือ เจาหนาที่ฝายธุรการสามารถใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับระเบียบตางๆ ตออาจารยได ขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ทานพอใจกับการปฏิบัติงานของฝายธุรการโรงเรียนเพียงใด
1.4 ดานการบริหารงานทั่วไป ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด
คือ หองปฐมพยาบาลพรอมที่จะใหบริการแกเด็กเพียงใด ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ เด็กประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ของโรงเรียน
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณการทํางาน ระดับการศึกษา พบวา
ครูที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานโรงเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
ผูวิจัยนําประเด็นที่นาสนใจมาอภิปรายผล ดังนี้
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1. ผลการวิจั ยพบว า ความพึ งพอใจของครู ที่มี ตอ การบริ หารงานของผู บริห ารสถานศึก ษา สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงาน
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป ในภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหาร
โรงเรียนไดปฏิบัติตามหนาที่ของผูบริหาร ประกอบกับผูบริหารไดมีการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะความเปนผูนํา
ของตนเองจนสามารถนําความรูมาประยุกตใชในการบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ จนเปนที่ยอมรับของบุคลากร
ในโรงเรียน และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีนโยบายใหผูบริหารโรงเรียนทุกแหงได
ปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนโดยยึดหลักการบริหารงานบุคคลหรือหลักความเหมาะสม โดยการ
ใชคนใหเหมาะสมกับงานและความรูความสามารถ ซึ่งการปฏิบัติเชนนี้ยอมทําใหบุคคลมีความพึงพอใจ และมีขวัญ
กําลัง ใจในการปฏิบัติง านให ดีขึ้น และเกิดความรับ ผิดชอบในงานที่ ไดรับ มอบหมายมี ผลทํา ใหงานบรรลุผลสํ าเร็ จ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทร เพ็ชรพราว (2552: 72) ที่ทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยมีผลการวิจัยโดยรวมอยูในระดับมาก และ
สอดคลอ งกับ งานวิจัย ของ ประชา สําโรงลุ น (2557) ที่วิ จัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่ มีต อการบริ หารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนวัดบางพลีใหญในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐใหไดรับการศึกษา คนควา
พัฒนา มีการเพิ่มพูนความรูและประสบการณในดานการบริหาร และศึกษาในระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้น จึงเปนการ
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง
สายการบริห ารให สถานศึ กษามีค วามคล องตัว มี อิ สระในการบริห ารจั ดการ โดยใชห ลัก การของพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาให
สถานศึกษาเปนนิติบุคคล โดยบริหารงาน 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ซึ่งเปนการรวมการบริหารงาน 6 งาน ไดแก งานวิชาการ งานบุคลากร งาน
กิจการนักเรียน งานธุรการการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานสัมพันธกับชุมชนมาจัดหมวดหมูใหมใหกระชับและมี
ประสิทธิภาพ โดยเนนการกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล การบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปน
การบริหารงานโดยองคกรคณะบุ คคล ทํ างานรวมกันเป นทีมให บุคลากรมี สวนรวมในกิ จกรรมตางๆ ทํา ให เกิดความ
พึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อยู
ในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดาน พบดังนี้
1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถาน
ศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่นๆ อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาปจจุบันไดรับการ
สนับสนุนในดานการศึกษา คนควา วิจัย ทําใหทราบขอมูลในการพัฒนา นอกจากนี้คุณภาพการพัฒนาการศึกษาจะ
มุงเนนผลผลิตเปนสําคัญ ทําใหผูบริหารจึงตองสงเสริมใหบุคลากรจัดหาการวัดประเมินผลของผูเรียนสอดคลองกับ
การพัฒนาเยาวชนของชาติ ซึ่งการค นควาแหล งเรียนรู การพัฒ นาคุณภาพโดยการประกันคุณภาพการศึกษาการ
รายงานเปนสาเหตุที่ทําใหสถานศึกษาตองเริ่มเปนกระบวนการพัฒนาในดานวิชาการอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุนทร เพ็ชรพราว (2552: 72) ที่วิจัยเรื่อง ความ พึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก
1.2 ดานการบริห ารงานงบประมาณ ความพึ งพอใจของครูที่ มีตอ การบริห ารงานของผูบริ หาร
สถานศึ กษา โดยรวมอยู ในระดั บมาก มี ค าเฉลี่ ยอยู ในลํ าดั บที่ สอง อาจเป นเพราะว าบุ คลากรทุ กคนร ว มกั นระดม
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ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึ กษา การสรรหา การดํ าเนินงานดา นงบประมาณตอ งเปน ไปตามนโยบาย
ภาครัฐ ซึ่งผูบริหารจึงใหความสําคัญในการบริหารงบประมาณเปนอยางมาก เพื่อใหเกิดความถูกตองตามระเบียบของ
ทางราชการ และเพื่อใชงบประมาณที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด การสงครูเขาอบรมเกี่ยวกับงบประมาณ และศึกษา
เรื่องเกี่ยวของ การตรวจสอบภายในเปนกระบวนบริหารงบประมาณสวนหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทร เพ็ชร
พราว (2552: 72) ที่วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประชา สําโรงลุน (2557) ที่
วิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนวัดบางพลีใหญในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะหลักการบริหารยึด
ความถูกตอง โปรงใส โดยมีคณะกรรมการรับรู ผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามคําสั่ง ระเบียบ และกฎหมาย ใหเปนไปตาม
แนวทางเจตนารมณของการจัดการศึกษา โดยมีการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบอยางตอเนื่องดวยดีเสมอมา ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดการบริหารงานงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักงานปฏิรูป
การศึกษา. 2546: 39) กลาวว า การบริ หารงานงบประมาณของสถานศึ กษามุงเน นความเป นอิสระในการบริหาร
จัด การ มี ค วามคล อ งตั ว โปร ง ใส ตรวจสอบได ยึ ด หลั ก การบริ ห ารมุ ง เน นผลสั ม ฤทธิ์ และผลงาน ให มี ก ารจั ด หา
ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้งหารายไดจากการบริการมาใชในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีตอผูเรียนอยางยิ่ง
1.3 ดานการบริหารงานทั่วไป ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก มี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นลํ า ดั บ ที่ สาม อาจเป น เพราะว า การบริ ห ารทั่ ว ไปเป น ภารกิ จ ใหม ข อง
สถานศึกษาที่รวมด านต างๆ ของสถานศึก ษาที่ ตองปฏิบั ติ ทั้ง เปน งานภายใน และงานที่ ตองติดต อกับ บุคคลและ
หนวยงานภายนอก ไดแก งานอาคารสถานที่ งานกิจการนักเรียน และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
การบริ ห ารทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษา ส ว นใหญ จ ะเน น อาคารสถานที่ ใ ห ส ะอาด สวยงาม ร ม รื่ น เป น หลั ก ทํ า ให
สถานศึกษาเกิดภาพพจนที่ดี นาอยู นาเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทร เพ็ชรพราว (2552: 72) ที่วิจัยความ
พึงพอใจของครู ต อการบริ หารงานของผู บริหารโรงเรี ยน สั งกัดสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาจัน ทบุ รี เขต 1 พบว า
โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประชา สําโรงลุน (2557) ที่วิจัยความพึงพอใจของครูที่มีตอ
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนวัดบางพลีใหญในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากใหความสนใจตอสิ่งแวดลอมและเครื่องมือเครื่องใช
1.4 ดานการบริหารงานบุคคล ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับที่สี่ อาจเปนเพราะ ในการบริหารงานบุคคลถือวาเปนสวนที่สําคัญที่สุดที่
จะนําพาสถานศึกษากาวไปขางหนา รวมทั้งเปนปจจัยในการบริหารงานทุกๆ ดาน ใหเกิดประสิทธิภาพ โรงเรียนวัดบา
พลีใหญใน เปนสถานศึกษาขนาดใหญ มีบุคลากรมาก ดังนั้น การบริหารบางครั้งอาจไมเปนที่ถูกใจในหลายเรื่อง เชน
การพิ จารณาความดี ความชอบ การมอบหมายงาน ซึ่ งแต ละคนก็มี ความต องการในความสํ าเร็ จในหนาที่ การงาน
สอดคลองกั บงานวิจัยของ สุนทร เพ็ชร พราว (2552: 72) ที่ วิจัยความพึงพอใจของครู ตอการบริ หารงานของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ประชา สําโรงลุน (2557) ที่ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนวัดบางพลี
ใหญใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เนื่องจาก
ใหความสนใจตอสิ่งแวดลอมและเครื่องมือเครื่องใช
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2. ผลการเปรียบเทีย บระดับความพึ งพอใจของครูที่มีต อการบริ หารงานของผู บริห ารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณการทํางาน ระดับการศึกษา
พบวา ครูที่มีเพศ อายุ ประสบการณการทํางาน และระดับการศึกษา แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงาน
โรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนไดรับการพัฒนาดานการ
บริหารอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถบริหารงานใหมีคุณภาพและเขาใจบทบาทหนาที่ที่ตองเปลี่ยนไปตามรัฐธรรมนูญ
และการปฏิรูป การศึกษา โดยมีก ารประชุ มอบรม สั มมนา เพื่อใหผูบ ริหารโรงเรีย นทัน ตอข าวสารขอ มูล เปนผลให
ผูบริหารโรงเรียนปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ ใหทันกับการเปลี่ยนไปของเหตุการณและสิ่งแวดลอม มีการสั่งงานตามคําสั่ง
หนังสือเปนขั้นตอนอยางมีระบบ ทําใหการบริหารของผูบริหารเปนไปตามระบบและครูมีความรับผิดชอบตองานที่
ได รับ หมายเป น อย า งดี สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ วี ระชาติ สุ พิ พั ฒ น (2550) ที่ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจต อ การ
บริ หารงานโรงเรี ย นและความผู กพั นต อ องค กรของครู สั งกั ดสํ า นั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาจั นทบุ รี เขต 1 พบว า
มีความพึงพอใจต อการบริหารงานโรงเรียน ดานการบริหารทั่วไปเทานั้ นที่แตกตางกันอย างมีนั ยสําคั ญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 และเมื่อจําแนกตามประสบการณ พบวา ครูที่มีประสบการณทํางานแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานโรงเรียน โดยรวมและรายดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อยูในระดับมาก ซึ่งเปนที่พึงพอใจอยางยิ่ง และนําสวนที่บกพรอง
มาทําการปรับปรุง แกไข พัฒนา เพื่อใหเกิดผลดีตอการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะทีไ่ ดรับจากวิจัย
1. ดานการบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่นๆ ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การพิจารณา
ความดีความชอบประจําป เปนไปอยางมีหลักเกณฑและยุติธรรม ดังนั้น ในการพิจารณาความดีความชอบผูบริหารควร
พิจารณาอยางเปนธรรม มีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบที่เปนที่ยอมรับของทุกฝาย พิจารณา
ตามผลงานเปนหลัก
2. ดานการบริหารงานทั่วไป เปนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยอีกดานหนึ่ง ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออื่น คือ
เด็กประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายที่สงเสริมใหนักเรียนมี
ระเบียบวินัยที่ชัดเจน ตั้งแตการกําหนดกิจกรรมที่สงเสริมระเบียบวินัย แตงตั้งครูใหรับผิดชอบกิจกรรมและมีการติดตามผล
อยางตอเนื่องและจริงจัง จัดใหนักเรียนไดรับการอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมอยางสม่ําเสมอ และทําความเขาใจกับ
นักเรียนเรื่องกฎ ระเบียบวินัยของโรงเรียนเปนประจํา มีการกําหนดบทลงโทษที่เปนธรรมและชัดเจน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
1. ควรจะได มี การทํา วิจั ย ในแตละดา นของการบริ หารงานสถานศึ กษา เพื่ อตรวจสอบระดั บการ
บริหารงานภายในดานตางๆ และวัดความพึงพอใจของครู ที่มีตอองคประกอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการวิจัยนั้นจะ
ไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการบริหารงานของผูบริหารในแตละดานใหเหมาะสม
2. ควรมี ก ารวิ จั ย เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของผู ป กครองที่ มี ต อ การบริ ห ารงานของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาของโรงเรียนในภาคตะวันออก
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3. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด
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NBUE070: ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการนาหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
THE OPINION OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND TEACHERS AND EDUCATIONAL
PERSONNEL ON IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLE IN
SCHOOLS OF KHAO KHITCHAKUT DISTRICT, THE CHANTHABURI PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
นฤมล พุฒิฤทธิ์ 1 ดร.ทรงยศ แก้วมงคล 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์อาจารย์ประจา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษาต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่และขนาดของสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน 127 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คานวณหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าที
และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
ผลการวิจัย พบว่า
1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อการนา
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.04, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามลาดับดังนี้ หลักความรับผิดชอบ (  = 4.15, S.D. = 0.61) หลักคุณธรรม (  =
4.13, S.D. = 0.72) หลักความคุ้มค่า (  = 4.11, S.D. = 0.72) หลักความโปร่งใส (  = 4.06, S.D. = 0.70)
หลักการมีส่วนร่วม (  = 3.91, S.D. = 0.69) และหลักนิติธรรม (  = 3.90, S.D. = 0.68)
2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจาแนกตามตาแหน่งหน้าที่และตามขนาดของโรงเรียน โดย
ภาพรวม พบว่าไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ธรรมาภิบาล, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
Abstract
This research aimed to study the opinion of school administrators and teachers and
educational personnel on implementation of good governance principles in schools of Khao Khitchakut
district under the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2, classified by position and size
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of the school. The samples used in the research included 127 school administrators and teachers and
educational personnel by simple random sampling. The instrument used in the study was a
questionnaire. Data were analysed using computer program by frequency, percentage, average,
Standard Deviation. t-test, and F test.
The research results revealed that
1. The application of good governance principles in the administration of primary schools
in Khao Khitchakut district under the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2 was at a
“high” level (  = 4.04, SD = 0.69), also found at high level in every aspect, as follows: responsibility (  =
4.15, SD = 0.61), ethics (  = 4.13, SD = 0.72), value (  = 4.11, S.D. = 0.72) transparency (  = 4.06,
S.D. = 0.70) Participation (  = 3.91, SD = 0.69), and Rule of law (  = 3.90, SD = 0.68), respectively.
2. Position and size of school had no influence on the application of good governance
principles in the administration of primary schools in Khao Khitchakut district under the Chanthaburi
Primary Educational Service Area Office 2.
Keywords: Good Governance, the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าสูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่โลกดิจิตอล มีการ
ติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดน สามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหาร
ด้านการเมือง การปกครอง สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งแต่ละประเทศต้องเรียนรู้ด้วยการปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการเตรียมให้มีความพร้อมที่จะเผชิญที่สาคัญ คือ คุณภาพของคน ดังนั้น
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพด้วยการส่งเสริมให้เป็นคนใฝ่เรียนรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
เลือกใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรมและดารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การบริหารจัดการศึกษาเป็นกลไกที่สาคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่สามารถ
ขับเคลื่อนไปให้ได้ทั้งระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดระบบโครงสร้างการบริหารงาน ให้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
แบบบูรณาการด้วยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแล กากับติดตาม สนับสนุนส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการเร่งระดมทุนและทรัพยากรต่างๆ สาหรับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพที่ดี ครอบคลุม
ทั่วถึงและเป็นธรรม กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจสู่สถานศึกษาให้เป็นนิติบุคคลทาให้สามารถบริหารงานได้อิสระ
รวดเร็ว คล่องตัว ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 เพื่อนาหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ มาใช้ในการบริหารงานกับทุกกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งประกอบด้วย
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่ วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า จาก
ความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต่ อ การน าหลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ ใ นการบริ ห ารงานของโรงเรี ย น
ประถมศึกษาในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ว่ามีการนาหลัก
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ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่ในระดับใด ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบตามตาแหน่งหน้าที่และขนาดของ
โรงเรียน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการนาหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการนา
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามตาแหน่งและขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารของโรงเรียน หมายถึง ระดับการดาเนินการบริหารจัด
การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริห ารงาน
ของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตาม
อานาจหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โดยยึดหลัก 6 ประการ คือ
1. หลักนิติธรรม หมายถึง การกาหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในสถานศึกษาโดยความร่วมมือของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของส่วนรวม มีความเป็นเอกภาพและเสมอภาค ซึ่งสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานของ
สถานศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในอาชีพครู
สถานศึกษามีการประกาศมีข้อตกลงนาหลักคุณธรรมเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้ยึ ดถือ
และปฏิบัติตาม
3. หลักความโปร่งใส หมายถึงการสร้างความไว้วางใจในสถานศึกษาให้ผู้ปกครองและชุมชนด้วยการ
ปรับปรุงกลไกการทางานให้มีความโปร่งใส เผยแพร่ความรู้ข่าวสารด้านการศึกษาให้กับบุคลากรได้มีโอกาสร่วมใน
การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานต่างๆ ในการจัดการศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด
4. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน
ชุมชนและคณะกรรมการฯ ให้มีส่วนร่วมวางแผนรับรู้และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจ แสดงแนวความคิดที่เป็น
ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง บทบาทความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ตระหนักในหน้าที่
ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดูแลเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้น ยอมรับผลจากการปฏิบัติงาน และพร้อม
นามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรับผิดชอบสูงในการปฏิบัติงาน
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6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีหลักการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา บริหารจัดการบุคคลให้ตรงกับความถนัดและความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์
ให้บริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสมบูรณ์และยั่งยืน เน้นการใช้สื่ออุปกรณ์บูรณาการอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนประถมศึกษา (พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546) ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ตาแหน่งหน้าที่ หมายถึง การปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกเป็น 2 ตาแหน่ง คือ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา รวมถึงผู้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
2. ครู หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่ง ครู ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง
ขนาดของโรงเรียน หมายถึง การจัดโครงสร้างของโรงเรียนตามจานวนนักเรียน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขนาด ตาม
โครงสร้างของการจัดสัดส่วนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน
2. โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 121-300 คน
3. โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 301-500 คน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของผู้ บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึก ษาต่ อการนาหลั ก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นามาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ตาแหน่งหน้าที่ ได้แก่
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ขนาดของโรงเรียน ได้แก่
2.1 ขนาดเล็ก
2.2 ขนาดกลาง
2.3 ขนาดใหญ่

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอ
เขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มี 6 ประการ คือ
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักการมีส่วนร่วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุ้มค่า

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตาแหน่งหน้าที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 แตกต่างกัน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการนา
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปี
การศึกษา 2559 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 11 คน ครูและบุคลากรทางการศึ กษา จานวน 170 คน
รวมทั้งสิ้น 181 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา
2559 ได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามตารางการกาหนดขนาดของเครจซีและมอร์แกน
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 43). ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 127 คน
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมี
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
(ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา) และขนาดของโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน 120 คน
โรงเรียนขนาดกลาง นักเรียนตั้งแต่ 121-300 คน และขนาดใหญ่ นักเรียนตั้งแต่ 301-500 คน
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการดาเนินงานการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีค่าน้าหนักเป็น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนมากที่สุด
4 หมายถึง มีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนมาก
3 หมายถึง มีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนปานกลาง
2 หมายถึง มีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนน้อย
1 หมายถึง มีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนน้อยที่สุด
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. หาความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คนตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ 0.81
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2. นาเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ได้แก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และนาข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วทาการวิเคราะห์ค่า
ความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาช (ศิริชัย กาญจนวาสี . 2552: 87) ในการวิจัยครั้งนี้ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.540
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยดาเนิน
เก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 127 คน และได้ดาเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อขอความร่วมมือและอานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
2. นาแบบสอบถามที่จัดทาขึ้นไปดาเนินการเก็บข้อมูลกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ทราบและขอรับแบบสอบถามคืนหลังจาก
ตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คนตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่ง
การเก็บข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 4 สัปดาห์อยู่ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559 จานวน 127
ฉบับ ได้รับกลับมาจานวน 127 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3. รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่ละชุดแล้วนาไปลงรหัส
4. ประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่, หาค่าร้อยละ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารงานโดยการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ตาแหน่งหน้าที่และขนาดของโรงเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X )
การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. แปลผลวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
2. การแปลผลวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของ
โรงเรียนประถมศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของช่วงคะแนน (Class interval) 5 ระดับ ของ
ลิเคิร์ท นาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 5 ระดับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 43) ดังนี้
4.51-5.00 หมายความว่า มีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้อยู่ในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายความว่า มีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้อยู่ในระดับมาก
2.51-3.50 หมายความว่า มีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้อยู่ในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายความว่า มีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้อยู่ในระดับน้อย
1.00-1.50 หมายความว่า มีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าที และ ค่าเอฟ
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทาง การศึกษาต่อ
การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่าโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.04, S.D. =
0.69) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีหลักความรับผิดชอบ (  = 4.15, S.D. = 0.61) หลักคุณธรรม (  = 4.13,
S.D. = 0.72) หลักความคุ้มค่า (  = 4.11, S.D. = 0.72) หลักความโปร่งใส (  = 4.06, S.D. = 0.70) หลักการมี
ส่วนร่วม (  = 3.91, S.D. = 0.69) และหลักนิติธรรม (  = 3.90, S.D. = 0.68) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ตามลาดับ
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการนาหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่และขนาดของโรงเรียน ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ
สังกัดสานัก งานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษาจันทบุรี เขต 2 ตามความคิด เห็นผู้บริห ารสถานศึก ษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ ในภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และรายด้าน
พบว่า หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน ดังตาราง 1
ตาราง 1 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการ
นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่
การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานของโรงเรียน
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักการมีส่วนร่วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุ้มค่า
โดยรวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
S.D.
X
3.89
0.38
4.11
0.41
4.27
0.70
3.91
0.58
4.08
0.48
4.31
0.43
4.07
0.43

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
S.D.
X
2.89 0.59
3.25 0.59
3.17 0.67
2.91 0.81
3.26 0.61
3.27 0.67
3.11 0.57

t

Sig

0.689
0.852
1.901
2.063*
1.996*
2.088*
1.837

.491
.395
.058
.040
.047
.038
.067
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2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน พบว่า
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการนา
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน
การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารงานของโรงเรียน
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักการมีส่วนร่วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุ้มค่า
โดยรวม

ขนาดเล็ก
S.D.
X
3.64 0.59
3.93 0.58
3.97 0.85
3.69 0.75
3.87 0.61
4.03 0.66
3.84 0.58

ขนาดกลาง
S.D.
X
3.98 0.76
4.04 0.65
3.86 0.43
3.83 0.75
3.95 0.59
4.07 0.66
3.96 0.64

ขนาดใหญ่
S.D.
X
2.81 0.57
3.22 0.53
3.20 0.68
2.88 0.77
3.24 0.56
3.26 0.65
3.09 0.55

F

Sig

0.252
0.353
0.489
0.578
0.561
1.184
0.540

.778
.703
.614
.563
.572
.309
.584

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ
การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สามารถอภิปรายผลในประเด็นที่สาคัญได้ ดังนี้ โดยภาพรวม พบว่า มีการ
นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลาดับค่าเฉลี่ยรายด้านจากมากไปหาน้อย ได้ ดังนี้ มี
หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักนิติธรรม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองค์กรหรือโรงเรียนและส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ให้ความสาคัญต่อการ
บริหารงานการศึกษา โดยเฉพาะการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและคุ้มค่าสูงสุดต่อผลผลิตนั่นก็คือ
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง
และมีความสุข อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจการบริ หารจัดการศึกษาใน 4 ด้าน คือ งานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบุคคล และงานทั่วไป ทาให้สถานศึกษามีความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงมีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
ของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลทิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์ (2551) เรื่อง การใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลวิจัยพบว่า มีการ
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ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ สรุปรายด้าน ได้ดังต่อไปนี้
1. หลักความรับผิดชอบ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอ
เขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก และเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาตนเอง ด้วยการให้มีการศึกษา ดูงาน การอบรม สัมมนา รวมทั้งการกระจายอานาจการบริหารทั้ง 4 ด้าน คือ งาน
วิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานทั่วไป ทาให้สถานศึกษามีการบริหารงานอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ
เป็นอิสระ และสร้างความเข้มแข็ง การบริหารมีการจัดวางครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามความรู้ ความสามารถและความถนัด ทาให้ผู้เรียนได้รับและมีประสบการณ์ตรง
ด้านการเรียนรู้ มีการใช้งบประมาณอาคารสถานที่เป็นไปด้วยความคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อโศก ใจทิพย์ (2550) ที่ได้ทาการศึกษาไว้ คือ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษามีระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านหลักการมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ หลักความ
คุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม และหลักนิติธรรม ตามลาดับ
2. หลักคุณธรรม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง รองมาเป็น
อันดับที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มีเป้าหมาย คือ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความเป็นไทยและมีความสุข การดาเนินงานการจัด การศึกษา และการใช้
งบประมาณหรือการบริหารงานในโรงเรียนนั้นเน้นงานด้านคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ค่านิยมพื้นฐาน
ของคนไทย ทั้ง 12 ประการ นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษายังเป็นแบบอย่างและสร้างแบบอย่างที่ดีด้วยการยกย่องและ
ส่งเสริมความประพฤติของบุคคลโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม มีระบบตรวจสอบและการประเมินผลที่น่าเชื่อถือ ได้
ส่งเสริมผู้มีความสามารถ ให้รางวัลและลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้ง ใช้เทคนิคการจูงใจด้วยค่าตอบแทนและอื่นๆ
มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานการดาเนินงานให้สาธารณชนทราบถึงการปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ปฏิบัติให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างเปิดเผย มีคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชิน เรืองบุญส่ง
(2551) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน
พบว่า การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง
เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับ คือ หลักคุ ณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส
หลักความมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม และหลักความคุ้มค่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาด
ต่างกันโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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3. หลักความคุ้มค่า ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง รองมาเป็น
อันดับที่ 3 ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจากได้รับความรู้ อบรม สัมมนา เกี่ยวกับหลักความคุ้มค่า การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ประหยัด คุ้มค่า สร้างสรรค์และรักษาพัฒนาให้สมบูรณ์ยั่งยืนด้วยการปรับเปลี่ยน
กฎหมายให้ทันสมัย ปรับปรุงระบบงบประมาณ ระบบการบริหารบุคคลในภาครัฐ และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยม
ในการทางานของภาครัฐเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ทุกหน่วยงาน ในเรื่องการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชิน เรืองบุญส่ง (2551) ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน พบว่า การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนตามหลัก
ธรรมาภิบาลในโรงเรียนสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต2โดยรวมและรายด้ าน อยู่ในระดับมาก
เรียงลาดับ คือ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม และหลัก
ความคุ้มค่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกันโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
4. หลักนิติธรรม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก และเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากบุคลากรในหน่วยงานทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการนาหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ มาใช้ในการบริหารงานที่ชัดเจนและเพียงพอ โดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบ การ
ปรับปรุงข้อบังคับที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติยังไม่รัดกุมและมีความซับซ้อน ยากต่อการปฏิบัติ ทาให้ผลวิจัยในด้านนี้มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ บัวชิด (2550) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ าร ศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
5. หลักการมีส่วนร่วม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูและบุ คลากรทางการศึกษาที่มีตาแหน่ง
หน้าที่ต่างกันมีความคิดเห็นตรงกันในการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทินกร อัครศรีชัยโรจน์ (2551) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ตามประเภทสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านหลักนิติธรรม
ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักความคุ้มค่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยรวมด้านหลักความโปร่งใสระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดกลางและ
ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่แตกต่างกัน
6. หลักความโปร่งใส ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ได้นาหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนในรูปแบบที่เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บวร จุลลา (2547: 89-92)
เรื่องการนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
เลย เขต 2 พบว่า ข้าราชการครูมีการนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมื องและสังคมที่ดีสู่การปฏิบัติในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ข้าราชการครูที่มีตาแหน่งต่างกันมี
การนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีสู่การปฏิบัติในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 ข้าราชการครูที่ปฏิบัติตนในโรงเรียนที่มีที่ตั้งของโรงเรียนต่างกัน มีการนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีสู่การปฏิบัติในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และข้าราชการครูที่ อยู่ใน
โรงเรียนที่เปิดทาการสอนช่วงชั้นที่แตกต่า งกันมีการนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลงานวิจัยไปใช้
1. นาผลงานวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยรายด้านน้อยที่สุด คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้วยการส่งเสริมให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงด้านวิชาชีพด้วยการให้ศึกษาหนังสือ เอกสาร ตารา การอบรม สัมมนาต่างๆ เป็นต้น
2. นาผลจากงานวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยรายด้ านน้อยเป็นลาดับที่ 2 คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้วยการ
ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นเปิ ดโอกาสให้ ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา นั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง ชุ ม ชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนรับรู้ เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจและการแสดงแนวความคิดที่เป็นประโยชน์ใน
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. นาผลจากงานวิจัย ที่มีค่าเฉลี่ยรายด้านน้อยเป็น ลาดับที่ 3 คือ ด้านหลักความโปร่งใส ด้วยการ
ส่งเสริม สร้างความเข้าใจ ไว้วางใจของสถานศึกษาให้ผู้ปกครองและชุมชน มี การปรับปรุงกลไกการทางานให้มีความ
โปร่งใส เผยแพร่ความรู้ข่าวสารด้านการศึกษาให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียทางการศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา รวมทั้ง ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความมั่นใจในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบกระบวนการดาเนินงานได้ตลอดเวลาเพื่อความโปร่งใส ทั้งนี้
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารองค์กร รวมทั้งเป็นการสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผู้ ที่ได้รับบริการและนามาพิจารณาร่วมกับความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาเพื่อ เป็น ประโยชน์ ในการพั ฒ นาระบบงานบริ หารจั ดการศึ กษาของ
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป ยกตัวอย่างเช่น โครงการสามเราสานสายใยขั บเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
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NBUE071: ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
SATISFACTION OF TEACHERS IN ACADEMIC ADMINISTRATION OF SCHOOLS
UNDER THE CHANTHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
ปุณยนุช ไพยสูตร *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนในโรงเรียน
รัฐบาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 283 คน โดยใช้
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศภายใน การ
วัดและการประเมินผลการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความพึ ง พอใจต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย น สั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ลาดับ คือ
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามระดั บการศึกษาและประสบการณ์ในการทางานต่างกัน
โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนจาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, การบริหารงานวิชาการ
Abstract
This research aimed to study teachers’ satisfaction with academic administration in primary
schools under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area 2. Samples were 283 teachers
in a government primary schools under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area 2 in
2016 academic year, using a questionnaire composed of 5 aspects: curriculum management, instruction,
supervision, assessment, and quality assurance, which had a reliability of 0.96. The statistics used for
data analysis were frequency, percentage, average, Standard Deviation, t-test, and ANOVA.
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The results revealed as follows:
1. The teachers’ satisfaction with school academic administration, the Office of
Chanthaburi Educational Service Area 2 was at a “high” level in every aspect. The first 3 aspects were
the instruction, the quality assurance, and the assessment, respectively.
2. Education level and working experience had no influence on the teachers’ satisfaction
with the school academic administration under a jurisdiction of the Chanthaburi Educational Service Area
2 at .05 level of significance.
Keywords: Satisfaction, Academic administration
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นรากฐานที่สาคัญประการหนึ่งในการทาให้มนุษย์สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ
เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนตลอดชีวิต ให้เป็นผู้ที่ มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 8(3) ได้กาหนดนโยบายด้านการศึกษาที่รัฐต้องพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ และทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัด
ให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติการศึกษา กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุค ลากรทางการศึ ก ษาให้ก้ า วหน้ า ทั นการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมโลก อี กทั้ ง ปลู ก ฝั งให้ ผู้เ รี ย นเป็ นผู้ ที่ มี ความรู้
ความสามารถ และเข้าใจสภาพความเป็นจริงของสังคม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึงการ
พัฒนาคนว่า มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกั บผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข และกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ ทั้ง
ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: 7)
งานบริหารวิชาการ เป็นหัวใจสาคัญของการบริหารงานในสถานศึกษา ถือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา
ที่เป็นกระบวนการนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะ
ให้สถานศึกษาดาเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน
ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรีย นรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ตามจุดมุ่งหมายของการ
จัดการศึกษา มาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ
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สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม” นอกจากนี้ มาตรา 24(3) และ (5) ระบุว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น จะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการด้านวิชาการ
จากความสาคัญของการบริหารงานวิชาการ เห็นว่าครูซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องนานโยบายมาปฏิบัติโดยตรง ใน
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลักษณะของสื่อการเรียนรู้ที่จะนามาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ ต้องมีความหลากหลายทั้งสื่อธรรมชาติ ผู้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ มีแหล่งเรียนรู้จากชุมชน
และท้องถิ่น มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก เปิดโอกาสให้ครอบครัว และชุมชนมีส่ วนร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการบุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานละสถาบันอื่น ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน นักเรียน ให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษานั่นเอง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของ
โรงเรียน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ความพึงพอใจในการบริหารงานวิ ชาการ หมายถึ ง ความรู้ สึกที่ดีเชิงบวกส่วนบุคคลที่แสดงถึ ง
ความรู้สึกภายในจิตใจที่มีไม่เหมือนกันของมนุษย์ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหวังในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ซึ่งทาให้การบริหารงานวิชาการมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน นักเรียน โรงเรียน และท้องถิ่น ซึ่ งวัดได้
จากระดับการตอบแบบสอบถาม ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนาแบบสอบถามของเทอดชัย ไสยลักษณ์ มาปรับใช้
2. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
3. ครูผู้สอน หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2
4. ประสบการณ์ในการทางาน หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งข้าราชการครู
5. ขนาดโรงเรียน หมายถึง การแบ่งขนาดโรงเรียนตามจานวนนักเรียน แบ่งเป็น 3 ขนาด (สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. 2549: 3) ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน โรงเรียน
ขนาดกลาง มีนักเรียน 121–499 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน ตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 หมายถึง หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของทุกสังกัด มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในพื้นที่การศึกษา ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัด
การศึก ษาสอดคล้อ งกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับ สนุนการจัดการศึก ษาของบุคคล
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นที่จัด
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การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา โดยรับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาใน
จังหวัดจันทบุรี ในเขตอาเภอขลุง อาเภอแหลมสิงห์ อาเภอมะขาม อาเภอเขาคิชฌกูฏ และอาเภอโป่งน้าร้อน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
1. ระดับการศึกษา
1) ปริญญาตรี
2) สูงกว่าปริญญาตรี
2. ประสบการณ์ในการทางาน
1) น้อยกว่า 10 ปี
2) 10-20 ปี
3) มากกว่า 20 ปี
3. ขนาดของโรงเรียน
1) ขนาดเล็ก
2) ขนาดกลาง
3) ขนาดใหญ่

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียน
1. การบริหารหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน
3. การนิเทศภายใน
4. การวัดและประเมินผลการศึกษา
5. การประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถามของกลุ่มตั วอย่า ง เป็น แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในงาน 5 ด้าน คือ 1) การบริหารหลักสูตร 2) การจัดการเรียนการสอน 3) การ
นิเทศภายใน 4) การวัดและประเมินผลการศึกษา และ 5) การประกันคุณภาพการศึกษา เป็น แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ และ
ความพึงพอใจเพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
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2. ศึกษาแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและความพึงพอใจ ตามแนวคิดหรือ
ทฤษฎีที่คล้ายคลึงกันหรือเกี่ยวข้อง เพื่อนามาพิจารณาปรับเปลี่ยนเป็นประเด็นคาถามเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. สร้ า งแบบสอบถามเป็ น ข้ อ ประเด็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของครู ผู้สอนต่ อ การ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียน
4. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ประธานกรรมการผู้ควบคุมการทาสารนิพนธ์ ตรวจสอบสานวน
ภาษาและความสมบูรณ์ของเนื้อหา
5. นาแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของการใช้ภาษาและความสอดคล้องของข้อคาถาม
6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง (Try-out) กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมจันทบุรี เขต 2 จานวน 30 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามจานวน 283 ฉบับ ไปยังครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ของครูที่มีระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และ
ขนาดของโรงเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลของการวิจัยได้ดังนี้
1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศ
ภายใน ด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (  = 4.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3
ลาดับแรก คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (  = 4.54) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (  = 4.54) และด้าน
การวัดและประเมินผลการศึกษา (  = 4.43)
1.1 ด้านการบริหารหลักสูตร โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก (  =4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การรายงานผลการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด (  = 4.54) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ เป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
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ส่วนร่วมและมีการนาผลการวิเคราะห์ไปปฏิบัติอย่างชัดเจน (  = 4.43) และการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษามีความเหมาะสม (  = 4.42)
1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.54) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การจัดตารางสอน
เหมาะสมกับโครงสร้างสอดคล้องกับอัตรากาลังและเวลาเรียนในทุกกลุ่มสาระทุกชั้นเรียน (  =4.65) การจัดครูเข้า
สอน ประจาชั้น ประจาวิชา ตรงตามความสามารถและความถนัด (  =4.62) และการจัดตารางสอนเอื้อต่อความ
อิสระในการทางานด้านวิชาการของครู (  =4.61)
1.3 ด้านการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ มีการจัดทาแผนการสอนนิเทศการ
สอนโดยกาหนดกิจกรรมการนิเทศที่ชัดเจน (  = 4.54) การนิเทศติดตาม ให้คาแนะนาหรือช่วยเหลือครู เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขข้อพกพร่องในการจัดการเรียนการสอน (  = 4.47) และการพบปะครูเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
เพื่อให้คาแนะนาเรื่องการจัดเรียนรู้ (  = 4.43)
1.4 ด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.43) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การ
รายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน (  = 4.60) การส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการวัดผล
ประเมินผลแต่ละรายวิชา (  = 4.51) และการวางแผนกาหนดระยะเวลาการวัดผลประเมินผลและการจัดทาปฏิทิน
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักสูตรและเวลาเรียน (  = 4.48)
1.5 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.54) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การจัดระบบ
โครงสร้างองค์กรให้รองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (  = 4.62) การพัฒนางานตามแผน ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณ ภาพภายในเพื่อ ปรับปรุง พัฒนาอย่ างต่อเนื่ อง และการประสานความร่วมมื อในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (  = 4.54)
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนของครู ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่มี ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของ
โรงเรียนต่างกัน พบว่า
2.1 ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
2.3 ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่ปฏิบัติในโรงเรียน
ขนาดต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ทุกด้าน เมื่อ
จาแนกรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน ด้านการวัดและ
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การประเมินผลการศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครูที่ป ฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความพึง
พอใจต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน น้อยกว่าครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีเพียง
ด้านการนิเทศภายในเท่านั้น ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน มากกว่าครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ในโรงเรียนขนาดกลาง มีความพึง
พอใจต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน มากกว่าครูที่ปฏิบัติ หน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
ในการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสาคัญจากการค้นพบในการศึกษาครั้งนี้ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละข้อ ดังนี้
1. ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
วิชาการ ในระดับมาก โดยครูมีความพึงพอใจ ด้านการจัดการเรียนการสอน มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านการนิเทศภายใน และด้านการบริหารหลักสูตร
ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารงานวิชาการ จะดาเนินการไปได้ประสบความสาเร็จ ต้องขับเคลื่อนผ่านผู้บริหาร และ
ครูผู้สอนทุกคนเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลต่อผู้เรียนและนามาซึ่งความสาเร็จ
1.1 ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการบริหารหลักสูตร มีความพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอใจในประเด็น
การรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียนมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ มีการประชุมภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ครูนาผลการวัดผลและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน
1.2 ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึง
พอใจในประเด็น การจัดตารางสอนเหมาะสมกับโครงสร้างสอดคล้องกับอัตรากาลังและเวลาเรียนในทุกกลุ่มสาระทุก
ชั้นเรียน มากที่สุด และ การจัดการเรียนรู้มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผู้เรียนน้อยที่สุด
1.3 ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการนิเทศภายใน มีความพึงพอใจมากทุกข้อ โดยมีความพึงพอใจใน
ประเด็น มีการจัดทาแผนการสอนนิเทศการสอนโดยกาหนดกิจกรรมการนิเทศที่ชัดเจน มากที่สุด และ การตรวจสอบ
และติดตามผลการปฏิบัติงานของครูหลังผ่านการศึกษาต่อ อบรม หรือศึกษาดูงาน น้อยที่สุด
1.4 ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา มีความพึงพอใจมาก โดยมีความพึง
พอใจในประเด็น การรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน มากที่สุด และ มีการประชุม
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ครูนาผลการวัดผลและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนน้อยที่สุด
1.5 ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีความพึงพอใจมากทุกข้อ โดยมีความพึง
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พอใจในประเด็น คือ การจัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มากที่สุด และการ
สร้างความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา น้อยที่สุด
2. จากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่าง ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของโรงเรียนของครู กับ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในภาพรวม พบว่า
2.1 ระดับการศึกษาของครูที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า งานวิชาการเป็นงานที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาสติปัญญาความรู้ ความคิดของผู้เรียน
ให้รู้จักคิดเป็น แยกแยะเป็น จึงถือเป็นเป้าหมายสูงสุดและเป็นภารกิจหลักที่ครูทุกคนจะต้องตระหนักและเรียนรู้เพื่อ
ทาความเข้าใจ และนามาถ่ายทอดและส่งเสริม เพื่อนาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน อีกทั้งสถานศึกษา
ทุกแห่งต่างก็ปฏิบัติตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้ขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการทาให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งต้องดาเนินการตามแนวทางเดียวกัน นอกจากนั้นทางหน่วยงานต้นสังกัด
ยังได้มีการออกนิเทศติดตามประเมินผลด้านการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันจึงมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ไม่แตกต่างกัน
2.2 ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง ทั้งนี้เนื่องจาก
การบริหารวิชาการเป็นการดาเนินงานเป็นทีม ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารซึ่งทาหน้าที่ควบคุมการดาเนินงาน ส่วนครูที่
ทาหน้าที่ปฏิบัติงานก็จะร่วมทีมทางาน โดยหากครูที่มีประสบการณ์ในงานน้อยกว่าประสบปัญหาในการดาเนินงานก็
จะได้รับคาแนะนาและช่วยเหลือจากครูที่มีประสบการณ์ในงานมากกว่าทาให้การบริหารวิชาการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.3 ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ที่มีขนาดต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสถานศึกษาจะต้องมีการ
จัดระบบ แต่งตั้งบุคคลเพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ดังนั้น สถานศึกษาควรให้การ
สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการดาเนินการในด้านดังกล่าว อย่างสม่าเสมอ มีการจัดประชุมวางแผนเพื่อให้การดาเนินงาน
มีความต่อเนื่อง นิเทศติดตามร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน
2. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตร ซึ่งสถานศึกษาควรมีการจัดระบบ
โครงสร้างองค์กรให้รองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการจัดประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
ครู เพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละด้านให้ชัดเจน เป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อ
เป็นการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป
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3. ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการอบรมพัฒนา การประชุมปฏิบัติการ และ
การนิเทศภายใน เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการบริหารงานในด้านอื่นๆ เช่น การบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อจะทาให้ทราบข้อมูลว่าการ
บริหารลักษณะใดมีปัญหามากน้อยแตกต่างกันสาหรับการกาหนดรูปแบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่เหมาะสม
ต่อไป
2. ควรศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน ปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 เพื่อจะทาให้ทราบถึงความ
ต้องการของผู้บริหารและครูในการร่วมกันบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
3. ควรมี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละก าหนดปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการมี ก ารพั ฒ นาและมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งหาค่าความสัมพันธ์ และพยากรณ์แนวโน้มให้การพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษา ในทุก
ระดับที่จัดการศึกษาของชาติ
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NBUE072: สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
STATES OF ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION AS PERCEIVED BY TEACHERS IN
WAT WATCHAKAM KOTCHATAWEEP SCHOOL, KOH CHANG DISTRICT, TRAT
PROVINCE
ปริยากร ถนอมทอง *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บสมรรถนะการบริ ห ารวิ ช าการของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จานวน
175 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
ผลการวิจัย พบว่า 1) สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถนิเทศการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา ด้านความสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านความสามารถบริหารจัดการเรียนรู้ และด้าน
ความสามารถส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 2) ครูที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์
การสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและราย
ด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: สมรรถนะ, งานวิชาการ, การบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา
Abstract
The purposes of this research were to study and compare Academic Management
Competencies of school administrators under the Rayong primary educational service area office 2.
Sample 175 teachers from the schools in Secondary under the Rayong primary educational service area
office 2. The instrument used for gathering data was a 5-rating scale. The statistics used for data analysis
were percentage, mean, Standard Deviation, and t-test. The results of the research were as follows: 1)
The academic management competencies of school administrators as perceived by the teachers in
every aspect were at a high level, as follows: supervisory learning management, curriculum development,
learning management, and promotion, respectively. 2) There was not significant different of the teachers’
opinion who graduated different level in every aspect. 3) There was not significant different of the
teachers’ opinion who had differently teaching experience in every aspect.
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในยุคโลกาภิวัฒน์ซึ่งเป็นยุคที่มีเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึง ทาให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงต่อวงการการศึกษา นั่นคือ การปฏิรูปการศึกษา โดยรัฐได้ดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการศึกษา อันส่งผลเป็นอย่างยิ่งทั้งในด้านปรัชญาการศึกษา
การบริ หารและการจัด การหลัก สู ตร การจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ แ ละบทบาทของครู และบุค ลาก รทางการศึก ษา
การศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาจะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพ รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จัก
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รูจ้ ักพึ่งตนเอง และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนในสังกัดสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 หลายแห่ง มีอานาจหน้าที่
และรับผิดชอบจัดการศึกษาในระบบ รวมทั้งจัดการศึกษาตามนโยบายและการกากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
ริเริ่มให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการตนเอง ความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่จะนาไปสู่ความสาเร็จดังที่กล่าวได้นั้น ประกอบไปด้วยสถานที่มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สวยงาม มีวัสดุอุป กรณ์การเรียนที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการจัดการเรียนรู้และระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ และที่
ขาดไม่ได้คือการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งแต่ละสถานศึกษาก็มีการบริหารที่แตกต่างกันบางสถานศึกษาก็
ประสบความส าเร็ จ เป็ น ที่ น่ า พอใจ แต่ บ างสถานศึ ก ษาก็ ป ระสบความสาเร็ จ น้ อ ยและประสบปั ญ หาผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาขาดประสบการณ์และขาดสมรรถนะในการบริหารงานด้านวิชาการ ซึ่งสมรรถนะของผู้บริหารวิชาการเป็น
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของการบริหาร การที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการบริหารสถานศึกษา จะช่วยให้
การจัดการศึกษาสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี คุณภาพและบทบาทของผู้บริหารจึงมีความสาคัญกับคุณภาพการศึกษา ส่งผล
สะท้อนต่อผลงานและวิธีปฏิบัติของสถานศึกษาแต่ละแห่งต่อไป (สานักการศึกษา. 2551: 5) จากที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการนามาปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการ
บริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาสมรรถนะการบริ หารงานวิ ชาการของผู้บ ริ ห ารสถานศึ กษา สัง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดสมรรถนะของผู้บริหารออกเป็น 4 ด้าน ดังภาพประกอบ
1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
1. ระดับการศึกษาครูผู้สอน
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี
2. ประสบการณ์ครูผู้สอน
- ต่ากว่า 5 ปี
- 5 ปี ขึ้นไป

สมรรถนะในการบริหารงานด้านวิชาการ ได้แก่
1. ความสามารถบริหารจัดการเรียนรู้
2. ความสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. ความสามารถนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
4. ความสามารถส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
สมรรถนะการบริหารวิชาการ หมายถึง ทักษะหรือความสามารถของผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการ
ภายในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ที่เป็นลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผล
มาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ ซึ่งครูผู้สอนเป็นผู้ให้ข้อมูลจากบทบาทหน้าที่และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารใน 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
สนับสนุน รวมทั้งอานวยความสะดวกให้ครูได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริม
ให้ครูจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา
3. ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการชี้แนะให้
ความช่วยเหลือและแนะนาครูในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อ พัฒนาคุณภาพการจัด การเรียนรู้ หมายถึ ง ความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทาวิจัยในชั้ นเรียน รวมทั้งสามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่ทาหน้าที่บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อานวยการของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
ประสบการณ์ของครูผู้สอน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน
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ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 2 จานวน 308 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 175 คน โดยได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)
ตามตารางการกาหนดขนาดของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-609)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานของ
ผู้ บริ หารสถานศึ กษาเกี่ ยวกั บสมรรถนะการบริ หารด้ านวิ ชาการในโรงเรี ยนสั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา คือ ด้านบริหาร
จัดการการเรียนรู้ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาจากตารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ ลิเคิร์ท
(Likert)
3. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ ตามกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ บริหารจัดการการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
4. นาแบบสอบถาม เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ แนะนาและปรับปรุงแก้ไข
5. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้อง ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วนาผลการ
พิจารณาไปทาการวิเคราะห์ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามอยู่
ระหว่าง 0.80-1.00
6. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ และนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
7. นาแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
จากนั้ น น าแบบสอบถามที่ ได้ ม าตรวจให้ ค ะแนนหาคุ ณ ภาพของแบบสอบถาม น ามาหาความเชื่ อ มั่ น ของ
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แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาช (Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .726
8. จัดทาแบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ นาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอน โรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นลาดับ ดังนี้
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ไปถึงผู้อานวยการสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจาก กลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยนาหนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ถึงผู้บริหารโรงเรียนเพื่อให้ครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และนาแบบสอบถามไปด้วย โดย
ผู้วิ จั ย ไปส่ ง แบบสอบถามให้ กั บผู้ อ านวยการมอบหมายให้ ค รู ผู้ส อนในโรงเรี ย น เพื่ อตอบแบบสอบถามและรั บ
แบบสอบถามคืนตามที่กาหนดไว้ และคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์นามาวิเคราะห์ต่อไป
3. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนจานวน 175 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 100
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจัยนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี
ขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบจานวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนทุกฉบับ
2. บันทึกคะแนนตามเกณฑ์น้าหนักคะแนน แบบสอบถามตอนที่ 2
3. หาค่าร้อยละ วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
4. วิเคราะห์สมรรถนะการบริ หารวิ ชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สัง กัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
5. นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติ ที่ใช้ ในการตรวจสอบเครื่อ งมือ ได้แ ก่ วิเ คราะห์ห าความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติ t-test
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัย สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก(  = 4.00,
S.D.=0.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงระดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถ
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นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (  = 4.03, S.D.=0.23) ด้านความสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(  = 4.01, S.D.=0.21) ด้านความสามารถบริหารจัดการเรียนรู้ (  = 3.99, S.D.=0.13) และด้านความสามารถ
ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ (  = 3.97, S.D. = 0.23)
2. การเปรียบเทียบสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ครูที่มีระดับ
การศึกษาและประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่
แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ผลการวิจัย สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้วิจัยมีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารส่วนใหญ่ เป็ นผู้บริหารรุ่นใหม่
อยู่ในยุคที่กาลังมีการตื่นตัวในนโยบายที่สาคัญๆ หลายนโยบาย เช่น การพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน หรือแม้แต่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สู่ระดับสากล จึงทาให้สมรรถนะการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เพียรพันธ์ กิจพาณิชย์เจริญ (2552: 130) ที่ได้ทาการศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการ
บริหารงานในระดับมาก ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการและจาเป็นต้องนาพาโรงเรียน
ให้เจริญก้าวหน้าเท่ากับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันกันสูง ซึ่ง
ผู้บริ หารโรงเรีย นในยุค ปัจ จุบั นต้อ งมี ความเป็น ผู้น าในการปฏิบั ติภารกิ จที่ จะนาโรงเรี ยนเข้า สู่เ กณฑ์ มาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของโรงเรียนและต้องพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพที่เชื่อถือได้ ประกอบกับ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สานักงานเขตหนองแขม สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการนาทางตนเองเกี่ยวกับการ
บริหารงานยุคใหม่ ที่เรียกว่าการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และ
พัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
สาหรับผลการศึกษาความเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อสมรรถนะการบริหารวิชาการ ทั้ง 4 ด้าน สามารถ
อภิปรายผล ดังนี้
1.1 ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ พบว่า ความเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารมีการแนะนาการใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และมีวิธีส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูจัดมุมการเรียนรู้ในห้องเรียน รวมทั้งกาหนดแนวทางส่งเสริมให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ภายนอก ส่งเสริมให้ครูวัดผลประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ลงมือปฏิบัติจริง กระตุ้นให้ครูจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แนะนากระบวนการจัดการแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ต้องตา กวดนอก (2556: 89-90) ที่
ทาการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มเขต

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2043
24 มีนาคม 2560

พื้นที่กรุงเทพฯ กลาง สานักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูมีความคิดเห็น
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะการจัดการเรียนรู้เป็นภารกิจหลักของผู้บริหาร ผู้บริหารส่วนใหญ่จึงให้ความสาคัญ
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดโปรแกรมการศึกษา โดยมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นหลัก ให้
นักเรียนประสบผลสาเร็จในการเรียน ซึ่งตรงตามจุดมุ่งหมายการศึกษาที่ต้องเน้นไปที่ตัวเด็ก ซึ่งเป็นผลผลิตของ
โรงเรียน และจะส่งผลต่อความเชื่อมั่น และศรัทธาของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในสถานศึกษาอีก
ด้วย
1.2 ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ความเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารมีการดาเนินงานและการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสม ดาเนินการจัดระบบงานวิชาการและการเรียนการสอนในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา อธิบายวิธีวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีการจัดทาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
จัดทา จัดหา เอกสารหลักสูตรให้ครูใช้ในการใช้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร และ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จึงทาให้ความคิดเห็นในด้านนี้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิ จัยของ ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ (2544: 23-24) ที่กล่าวถึงความสาคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารหลักสูตรไว้ดังนี้ 1) เป็นผู้นา
ในการใช้หลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขหลักสูตร 2) ศึกษาและทาความเข้าใจในหลักสูตรสามารถ
ควบคุมดูแลให้คาแนะนาแก่ผู้สอนให้ดาเนินการจนบรรลุจุดหมายของหลักสูตรได้ 3) กาหนดมาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้หลักสูตร 4) จัดหาวัสดุหลักสูตรที่ทันสมัยและให้มีจานวนเพียงพอต่อจานวนผู้สอน 5) ควบคุมดูแล
ติดตามผลการใช้หลักสูตรสนับสนุน ส่งเสริมและนิเทศการใช้หลักสูตรและการสอน และ 6) ประเมินผลการใช้
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
1.3 ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา พบว่า ความเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการ
บริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยูใ่ นระดับมาก เนื่องจาก ผู้บริหารวางแผนปรับปรุงวิชาการและการเรียนการ
สอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานศึกษา วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของครูในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ทาให้ครูเกิดการยอมรับในด้านวิชาการ ชี้แจงครูให้ทราบจุดที่ครูต้องพัฒนา วางแผน ทาปฏิทิน ตาราง
การนิ เทศภายในโรงเรีย น และด าเนิน การให้มี การนิ เทศภายในโรงเรีย น โดยใช้เ ทคนิค การนิ เทศหลายรู ปแบบ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพียรพันธุ์ กิจพานิชย์เจริญ (2552: 130) ที่ได้ทาการศึกษา สมรรถนะการบริหารวิชาการ
ของผู้ บริ หารสถานศึก ษา สั งกั ดสานัก งานเขตหนองแขมกรุง เทพมหานคร ในด้า นนิ เทศการจั ดการเรีย นรู้ ใ น
สถานศึกษา พบว่า ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ
และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ติดตามประเมินผลการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน
1.4 ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ พบว่า ความเห็นของครูที่มีต่อ
สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ผู้บริหารสามารถกาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน กระตุ้นให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียน สร้างความตระหนักถึง
บทบาทของครูในฐานะนักวิจัย ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้น
เรียน และกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน จัดทาคู่มือเกี่ยวการวิจัยในชั้นเรียน หาอุปกรณ์ อานวย
ความสะดวกสนับสนุนการทาวิจัยในชั้นเรียนของครู ส่งเสริมให้ครูนาผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่
หลากหลาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขจีศักดิ์ อุ้ยนอง (2551: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะสาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนผู้นาการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอานาจ สถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดสานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1. ความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับ
สมรรถนะ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอานาจ สถานศึกษาประเภทที่
1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 8 สมรรถนะ 2. การ
เปรียบเทียบระดับความต้องการสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ
กระจายอานาจ สถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 ของผู้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา จาแนกตามตาแหน่ง ระดับการศึกษา อายุ และสถานที่ตั้งสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน
2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บ ริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความเห็นต่อสมรรถนะในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการบริหารงานวิชาการต้องดาเนินการทุกช่วง
ชั้นในสถานศึกษา นั่นหมายถึงการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนทุกคน ในการบริหารจัดการการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร
การนิเทศการจัดการเรียนรู้และการวิจัย ซึ่งไม่ได้จากัดในเรื่องของระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทางานของ
ครูผู้สอนแต่อย่างใด ทาให้ได้เห็นความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการทุกด้าน โดยเห็นว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ระเบียบ
เชี่ยวชาญ (2550: 104-105) ที่ทาการวิจัย เรื่อง สมรรถนะการบริหารด้านวิชาการระดับปฐมวัยของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตภาษีเจริญ งานด้านวิชาการเป็นหัวใจของการบริหาร
โรงเรียน ที่ผู้บริหารและคณะครูตระหนักและร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนอย่างจริงจัง สามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรมีการจัดอบรมครูเป็นประจาทุกปีในเรือ่ งของการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญา ในด้านการพัฒนาหลักสูตรซึ่งเป็นหัวใจของการศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปรีชา โล่ห์ชัย (2552) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของหัวหน้างาน
วิชาการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของหัวหน้างานวิชาการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 2 จาแนก
ตามวุฒิทางการศึกษา อายุและประสบการณ์ ในการดารงตาแหน่งหัวหน้างาน วิชาการสถานศึกษาต่างกันโดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรกาหนดนโยบายพัฒนาอบรมเสริมความรู้ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการบริหารวิชาการของตนเองให้
มากขึ้น และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะจะทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษาได้อย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเขตอื่น
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2. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สมรรถนะการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพื่อ ให้การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
เอกสารอ้างอิง
ขจีศักดิ์ อุ้ยนอง.(2551). สมรรถนะสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
การกระจายอานาจสถานศึกษาประเภทที่ 1. สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1. ชุมพร:
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ต้อ งตา กวดนอก (2556). ความคิ ดเห็ น ของครู ที่ มีต่ อ สมรรถนะการบริ หารงานวิ ช าการของผู้บ ริ ห าร
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NBUE073: ปั ญ หาและแนวทางพั ฒ นาการด าเนิ น งานตามระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2
PROBLEM AND GUIDELINE TO DEVELOP AN INTERNAL QUALITY ASSURANCE
OPERATION AT CHANTHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
พรพิศ ละม้าย *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อศึก ษาปัญหาและแนวทางพั ฒนาการดาเนิ นงานตามระบบประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนก
ตามตาแหน่ง และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จานวน 377 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประเมินค่า 5
ระดับ โดยแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ความถี่ (f) การทดสอบค่าที (t–test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
และการทดสอบความแตกต่างรายคู่
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัญหาในการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากและปานกลาง เรียงลาดับปัญหาจากคะแนนเฉลี่ย มากไปหาน้อย คือ ด้านการปฏิบัติ ด้านการ
วางแผน ด้านการปรับปรุงแก้ไข และด้านการตรวจสอบประเมินผล ตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตาม ตาแหน่ง และขนาดของ
โรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูมีปัญหาการดาเนินงานมากกว่าผู้บริหาร และ
โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาการดาเนินงานมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่
3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบสอบถามพบว่า ด้านการวางแผน ผู้บริหารและครูมีต้องการเรื่องการวางแผนพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาด้านการปฏิบัติตามแผน หน่วยงานต้นสังกัดควรมี
การนิเทศ ติดตาม ให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ ด้านการตรวจสอบและประเมิ นผล จัดทาเครื่องมือประเมินผล และ
กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา ด้านการพัฒนาปรับปรุง ควรมีการจัดการความรู้เพื่อให้
การดาเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามวงจรคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: ปัญหาและแนวทางพัฒนา, การดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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Abstract
The aim was to study the Problem and Guideline to Develop an Internal Quality Assurance
Operation at Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2 field by position. And the size of the
school. Exsample used in this study, including administrators and teachers under the Primary Education
Service Area Office 2 Chanthaburi District, 377 people was used as a query. Scale assessment of the 5
levels by questionnaire with the confidence and the same 95. The statistics used were mean (  ), the
standard deviation (S.D.) frequency (f) t test (t-test), and analysis. ANOVA (one-way ANOVA) and test
different pairs.
The results showed that
1. Problems in the implementation of the internal quality assurance system of schools at
Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2 region overall is moderate, considering that each
side was high and moderate. When sorting the problem out of the descending side of the practice.
Planning .The revision Monitoring and evaluation respectively.
2. Comparison of the implementation of the internal quality assurance system of
Chanthaburi Primary Educational Service Area Office by the location and size of the overall difference
was statistically significant. level. there are .05 teachers have problem more than administrators. And
small schools are have more problem operating over medium schools and large schools.
3. Recommendations developed by the internal quality assurance system in accordance
with the opinion of those questione. For Planning, Administrators and teachers need to plan the
development of learner achievement to standard education plan. The Agency should have supervisory
advice regularly. Monitoring and evaluation. Preparation of evaluation criteria and assessment indicators,
according to the study. Development update should have the knowledge to manage the operation of the
school is to have a quality and continuous improvement.
Keyword: The Problem and Guideline to Develop
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติว่า
การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบกับคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได้กาหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการตามเจตนารมณ์
ดังกล่าวในปีแรก โดยกาหนดไว้ในข้อ 1.3 โดยสนับสนุนตาราในวิชาหลักให้แก่ทุกสถานศึกษา จัดให้มีชุดนักเรียนและ
อุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทันปีการศึกษา 2552 และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อชดเชยรายการต่างๆ ที่สถานศึกษา
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เรียกเก็บจากผู้ปกครอง อีกทั้งนโยบายของรัฐด้านการศึกษา ข้อ 3.1.4 กาหนดว่าจัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
ฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความ
เสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาและชนต่างวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กาหนดเป้ าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองที่กาหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างชัดเจนในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยในอนาคต 4 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ดาเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้นักเรียนและโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานทุกระดับ ส่งเสริมให้
สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อนาผลมาใช้ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษารวมทั้งการ
พัฒนาทางวิชาการ เช่น การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากลุ่มสาระต่างๆ เพื่อให้ครูและนักเรียนเข้าถึงองค์ความรู้ได้
ง่ายและสะดวก ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างคุณภาพการศึกษาได้ 2) ด้านโอกาสทางการศึกษา
ดาเนินการส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฟรี 15 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล โดยส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ เหมาะสมกับลักษณะและบริบทของสถานศึกษา รวมทั้ง
การเปิดโอกาส เพื่อให้สามารถรองรับการบริหารจัดการ ตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ด้านการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง โดยมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้มีการจัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นรายบุคคล (ID Plan) และให้มีการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงานและบุคคล เพื่อให้การ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง
4) ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ การปฏิรูปการศึกษารอบสอง ดาเนินการ
วิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการทั้งระบบตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับปรุงส่วนที่ไม่เข้มแข็ง แก้ไข และจัดระบบให้มีความเข้มแข็งเหมาะสมกับ
การจัดการศึกษาในทุกระดับทั้งการจัดหน่วยงานให้มีความเหมาะสมกับภารกิจองค์กร การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการการกาหนดขอบเขตบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานหรืองค์คณะบุคคล เป็นต้น เพื่อให้การบริหารจัดการและการ
จัดโครงสร้างองค์กรเป็นปัจจัยสู่ความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและแนวทางในการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 โดยใช้การบริ หารงานระบบประกัน
คุณภาพ ตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan–P) การปฏิบัติตาม
แผน (Do–D) การตรวจสอบ (Check–C) การปรับปรุง (ACT–A) หรือวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA เพื่อให้ทราบข้อมูล
พื้นฐานในด้านการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องกับการจัด การศึกษาในทุกระดับ ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุ ง
ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับปัญหาในการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตาม ตาแหน่ง และขนาดของ
โรงเรียน
3. เพื่อนาเสนอแนวทางพัฒนาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัย ครั้งนี้ เพื่อศึ กษาปั ญหาและแนวทางพัฒนาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตาม
ตาแหน่ง และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครู ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สมมติฐานในการวิจัย
ปัญหาในการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานัก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามตาแหน่ง และขนาดของโรงเรียนมีความแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาปัญหาและแนวทางในการดาเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ตามแนวคิดทฤษฎีของ เดมมิ่ง (Deming) ที่เรียกว่า วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA
ซึ่งเป็นวงจรของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1.1 การวางแผน (Plan)
1.2 การปฏิบัติตามแผน (Do)
1.3 การตรวจสอบและประเมินผล (Check)
1.4 การพัฒนาปรับปรุง (Action)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
2.1 ประชากร
2.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
จานวน 108 คน
2.1.2 ครูภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
จานวน 1,326 คน รวมประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 1,434 คน
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2.2 กลุ่มตัวอย่าง
2.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สานัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึก ษาจันทบุ รี
เขต 2 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) ได้จานวน 80 คน
2.2.2 ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 กาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) ได้จานวน 297 คน และดาเนินการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์หาจานวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างมาจากทุกขนาดของโรงเรียน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน 377 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตาแหน่ง ขนาดโรงเรียน
3.1.1 ตาแหน่ง
1) ผู้บริหารสถานศึกษา
2) ครู
3.1.2 ขนาดโรงเรียน
1) ขนาดเล็ก
2) ขนาดกลาง
3) ขนาดใหญ่
3.2 ตัวแปรตาม
3.2.1 ปัญหาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามแนวคิดทฤษฎี ของเดมมิ่ง
3.2.2 แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตาแหน่งงานและ
ขนาดของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ตอนที่ 2 เป็น แบบสอบถามเกี่ ยวกั บ ปัญ หาในการด าเนิน งานตามระบบประกั น คุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 4 ขั้นตอน คือ การ
วางแผน (Plan–P) การปฏิบัติตามแผน (Do–D) การตรวจสอบ (Check–C) การปรับปรุง (Action–A) แบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ของลิเคอร์ท (Likert.1976) ระดับปัญหาการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2536: 156-159) ซึ่งกาหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นแต่ละข้อคาถาม โดยมีเกณฑ์ให้น้าหนักคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีปัญหาในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีปัญหาในระดับมาก
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3 หมายถึง มีปัญหาในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีปัญหาในระดับน้อย
1 หมายถึง มีปัญหาในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 เป็นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบโดยให้จัดอันดับความสาคัญ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานตามระบบประกั น คุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา รวมทั้งหลักการแนวคิดทฤษฎี เพื่อกาหนดขอบเขต และแนวทางในการออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบ
รวบข้อมูล
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบข่ายเนื้อหาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยศึกษานิยามศัพท์ของตัวแปรแต่ละตัว
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบแก้ไขความ
ถูกต้อง
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบแก้ไขความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ตรวจสอบความเหมาะสม ความชัดเจนและความถูกต้องทางภาษา
5. นาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC
เท่ากับ .60 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 ที่ไม่ใช่
กลุ่ม ตัวอย่า ง จ านวน 30 คน แล้ว นาข้ อมู ลที่ได้ม าวิเ คราะห์ หาค่ าอ านาจจ าแนกรายข้ อ วิเคราะห์ข้ อมู ลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป แบบสอบถามมีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 65–1.00
7. น าแบบสอบถามที่ วิ เ คราะห์ ห าค่ า อ านาจจ าแนกรายข้ อ แล้ ว มาหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability)ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (coefficient Alpha) ของครอนบาค
(Cronbach. 1990: 202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นาหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อานวยการ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อขออนุมัติส่งแบบสอบถาม
2. ประสานขอความร่วมมือจากผู้บริหารและครู ของโรงเรียนในสังกัดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
3. ส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนโดยนาแบบสอบถามพร้อมหนังสือขออนุญาตไปใส่ในช่องรับ
เอกสารของแต่ละโรงเรียนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งกาหนดวันส่งคืนแบบสอบถามมายังผู้วิจัย
4. กลุ่มตัวอย่างในอาเภอมะขาม อาเภอโป่งน้าร้อนและอาเภอสอยดาว ซึ่งเป็นอาเภอใกล้เคียง
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง
5. ผูว้ ิจัยได้รับแบบสอบถามคืน จานวน 377 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
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การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาข้อมูลที่ได้จ ากแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการดาเนิ นงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ด้านการพัฒนาปรับปรุ ง นามาแปล
ความหมายของคะแนน ตามเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103) ดังนี้
4.51–5.00 หมายถึง ปัญหาการดาเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51–4.50 หมายถึง ปัญหาการดาเนินการอยู่ในระดับมาก
2.51–3.50 หมายถึง ปัญหาการดาเนินการอยู่ในระดับปานกลาง
1.51–2.50 หมายถึง ปัญหาการดาเนินการอยู่ในระดับน้อย
1.00–1.50 หมายถึง ปัญหาการดาเนินการอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2. รวบรวมแบบสอบถาม แนวทางพัฒนาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา นามาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และจัดอันดับที่ โดยให้คะแนน ดังนี้ ลาดับที่ 1 ให้ 3 คะแนน ลาดับที่
2 ให้ 2 คะแนน และลาดับที่ 3 ให้ 1 คะแนน นาลาดับที่ในแต่ละข้อของแต่ละด้านคูณด้วยคะแนนที่กาหนด แล้วรวม
น้าหนักคะแนนในแต่ละแถว จัดอันดับที่ตามน้าหนักคะแนนจากมากไปหาน้อยในแต่ละด้าน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติ
ดังนี้
1. ศึกษาปัญหาในการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สัง กัด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาจั น ทบุ รี เขต 2 ใช้ก ารหาค่า เฉลี่ ย (Mean) และส่ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard diviation)
2. การเปรียบเทียบปัญหาในการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามตาแหน่ง ใช้การหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard diviation) ใช้การทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยค่าสถิติทดสอบค่าที (t-test)
และขนาดของโรงเรียนใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One–way Anova) กรณีพบว่ามีความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มจึงทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ (Pair Wise Comparisons) ด้วยวิธีของ Fisher’s
Least Significant Difference (LSD)
3. แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ใช้การหาความถี่ (frequencies) ตามเกณฑ์ในการ
ให้คะแนนความถี่แบบถ่วงน้าหนัก ดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามจัดลาดับให้เป็นลาดับที่ 1 ให้คะแนน 3
ผู้ตอบแบบสอบถามจัดลาดับให้เป็นลาดับที่ 2 ให้คะแนน 2
ผู้ตอบแบบสอบถามจัดลาดับให้เป็นลาดับที่ 3 ให้คะแนน 1
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สรุปผลการวิจัย
1. ปั ญ หาและล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หาการด าเนิ น งานตามระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจั นทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (  = 3.19, S.D.= .39) และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากและปานกลาง และเมื่อเรียงลาดับ
ปัญหาจากคะแนนเฉลี่ย มากไปหาน้อย คือ ด้านการปฏิบัติ ด้านการวางแผน ด้านการปรับปรุงแก้ไข และด้านการ
ตรวจสอบประเมินผล ตามลาดับ
1.1 ด้านการวางแผนมีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.40, S.D.= .39) และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และปานกลาง โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลาดับ
คือ การวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา การวาง
แผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ข อง
สถานศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริม ตามลาดับ
1.2 ด้านการปฏิบัติตามแผนมีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.53, S.D. = .44) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับ มาก และ ปานกลาง โดยเรีย งลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3
ลาดับ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การเก็บ
รวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ การนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
ระหว่างดาเนินงาน ตามลาดับ
1.3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (  = 2.85, S.D.= .60) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และปานกลาง โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย
3 ลาดับ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ การจัดทาเครื่องมือประเมินผล และ
กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง การวางแผนแก้ไข
ปรับปรุงการดาเนินงานในส่วนที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา ตามลาดับ
1.4 ด้านการพัฒนาปรับปรุง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.03, S.D.= .49) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับ มาก และปานกลาง โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3
ลาดับ คือ การพัฒนารูปแบบ วิธีการ หรือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการความรู้เพื่อให้การดาเนินงานของ
โรงเรียนเป็นไปตามวงจรคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การนาข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาจากผลการประเมิน
จากแหล่งต่างๆ มาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 จาแนกตาม ตาแหน่ง และขนาดของโรงเรียน
2.1 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลาดับปัญหาการดาเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
จาแนกตามตาแหน่ง พบว่าผู้บริหารมีปัญหาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการวางแผน ด้านการพัฒนาปรับปรุง ด้านการตรวจสอบ
ประเมินผลตามลาดับ ครูมีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการปฏิบัติ ตาม
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แผนมีปัญหาในระดับมาก เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการวางแผน
ด้านการพัฒนาปรับปรุง ด้านการตรวจสอบประเมินผล ตามลาดับ
2.2 การเปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามตาแหน่ง พบว่า โดยรวม แตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย สาคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และเมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ด้ า นการวางแผน ด้ า นการตรวจสอบ
ประเมินผล ด้านการพัฒนาปรับปรุง ผู้บริหารและครูมีปัญหาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการปฏิบัติตามแผน ผู้บริหารและครูมีปัญหาการดาเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพ ไม่แตกต่างกัน
2.3 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลาดับปัญหาการดาเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
จาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการวางแผนและด้านการปฏิบัติตามแผนมีปัญหาในระดับมาก ด้านการตรวจสอบประเมินผล ด้านการ
พัฒนาปรับปรุง มีปัญหาในระดับปานกลาง โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการปฏิบัติตาม
แผน ด้านการวางแผน ด้านการพัฒนาปรับปรุง ด้านการตรวจสอบประเมินผล ตามลาดับ โรงเรียนขนาดกลาง มี
ปัญหาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
การปฏิบัติตามแผน ด้านการวางแผน ด้านการพัฒนาปรับปรุง ด้านการตรวจสอบประเมินผลตามลาดับ โรงเรียน
ขนาดใหญ่ มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการปฏิบัติตามแผนมีปัญหา
ในระดับมาก ด้านการวางแผน ด้านการตรวจสอบประเมิ นผล ด้านการพัฒนาปรับปรุง มีปัญหาในระดับปานกลาง
โดยเรียงลาดั บคะแนนเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้ านการปฏิบัติต ามแผน ด้านการวางแผน ด้านการพัฒนา
ปรับปรุง ด้านการตรวจสอบประเมินผล ตามลาดับ
2.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนก
ตามขนาดโรงเรียน พบว่า ขนาดของโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 การวิเคราะห์รายคู่เพื่ อเปรียบเที ยบปัญหาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามขนาดของ
โรงเรียนในภาพรวม พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แตกต่างกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดใหญ่มีปัญหาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
2.6 การวิเคราะห์รายคู่เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ ภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการวางแผนพบว่า
โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกับโรงเรียนขนาด
กลางและโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มีปัญหา
การดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
2.7 การวิเคราะห์รายคู่เพื่ อเปรียบเที ยบปัญหาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการปฏิบัติตามแผน
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พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กแตกต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลางแตกต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่ มี
ปัญหาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.8 การวิเคราะห์รายคู่เพื่ อเปรียบเที ยบปัญหาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการตรวจสอบ
ประเมินผล พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่าง
จากโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่แตกต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ส่วนโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดใหญ่มีปัญหาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
2.9 การวิเคราะห์รายคู่เพื่ อเปรียบเที ยบปัญหาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการปรับปรุงแก้ไข
พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกับโรงเรียน
ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มี
ปัญหาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
3.1 ด้านการวางแผน พบว่า แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการวางแผน ผู้บริหาร
และครูมีความเห็นตรงกันว่า ข้อที่มีความสาคัญมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ วางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา อันดับที่สอง คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทามาตรฐานการศึกษาและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอันดับที่สาม คือ การศึกษาดูงานการเก็บข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพ
ภายใน
3.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน พบว่า แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรีย นในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการปฏิบัติ
ตามแผน ผู้บริหารและครูมีความเห็นตรงกันว่า ข้อที่มีความสาคัญมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ หน่วยงานต้นสังกัด
ควรมีการนิเทศ ติดตาม ให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ อันดับที่สอง คือ ควรมีการสนับสนุนทรัพยากร สื่อ เทคโนโลยี
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และอันดับที่สาม คือ มีการให้คาปรึกษากับบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่าง
สม่าเสมอ
3.3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล พบว่า แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 ด้านการ
ตรวจสอบและประเมินผล ผู้บริหารและครูมีความเห็นตรงกันว่า ข้อที่มีความสาคัญมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ จัดทา
เครื่องมือประเมินผล และกาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา อันดับที่สอง คือ ควรมีการอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการประเมินผลให้กับบุคลากร และอันดับที่สาม คือ จัดอบรม สัมมนาการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
3.4 ด้านการพัฒนาปรับปรุง พบว่า แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 ด้านการพัฒนา
ปรับปรุง ผู้บริหารและครูมีความเห็นตรงกันว่า ข้อที่มีความสาคัญมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ควรมีการจัดการความรู้
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เพื่อให้การดาเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามวงจรคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อ ง อันดับที่สอง คือ ควรให้
หน่วยงานต้นสังกัดควรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และอันดับที่สาม คือ วางแผนแก้ไขปัญหาตามลาดับ
ความสาคัญของปัญหา
อภิปรายผล
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการดาเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มี
ประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปราย ดังนี้
1. ปัญหาการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 จาแนกเป็นรายด้าน 4 ด้าน อภิปรายผลได้ ดังนี้
1.1 ด้านการวางแผน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับ มาก และ ปานกลาง โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3
ลาดับ คือ การวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา การ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ข อง
สถานศึกษา ด้านมาตรการส่ งเสริม ทั้งนี้เนื่องจากการวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น เป็นมาตรฐานใน
ด้านคุณภาพผู้เรียนที่มีความสาคัญ ผู้บริหารและครูจะต้องให้ความสาคัญในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
โดยมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนสามารถพัฒ นาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในระดับดี อีกทั้ ง
สถานศึกษาจะต้องมีการจัดทาแผนต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว คือ แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัด
การศึกษา แผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิ ศ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษา แผนการจั ด สรรงบประมาณ ทั้ ง รายรั บ และรายจ่ า ยของ
สถานศึกษา และควรวางแผนการประเมินไว้ด้วยเพื่อใช้กากับตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนเพียงใด โดย
มีการตั้งเป้าหมายการประเมินว่าจะประเมินเรื่องใด ใช้วิธีการและรูปแบบอย่างไร ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จึงต้องมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
1.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และปานกลาง โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย
3 ลาดับ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การเก็บ
รวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ การนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
ระหว่างดาเนินงาน ตามลาดับ ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดทาแผนยกระดับคุณภาพเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นนั้นครูได้ร่วมมือกันปฏิบัติตามแผนที่จัดทาไว้ แต่เนื่องจากการที่
ครูมีภาระงานมากและต้องรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในหลายสาระทาให้การจัดกิ จกรรมการเรียนการสอน
ไม่หลากหลายและไม่ได้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูจานวนมากยังใช้วิธีการสอนแบบเดิม เน้นการสอนจากตาราเป็น
หลัก ไม่มีเทคนิคในการสอนที่หลากหลาย ขาดการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และขาดการนิเทศ
แนะนา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
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ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549: 3) เรื่องการจัดการเรียนการสอน การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา (Child Centered Development) เป็นแนวคิดที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ทั้ งปวง และยึด
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสาคัญโดยมีความเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพที่เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต
ดังนั้นในการจัดการศึกษาจึงต้องช่วยกระตุ้น เอื้ออานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพและมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อเป็นกาลังใจในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สามารถดารงตนในสังคมได้
อย่างมีความสุข ในด้านการเก็บรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ นั้น
ยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นระบบเนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ทาให้
การด าเนิ น งาน ล่ า ช้ า ขาดประสิ ท ธิ ภาพ การจั ด ให้ มี ร ะบบสารสนเทศที่ ดี ในสถานศึ ก ษานั้ น ต้ อ งเป็ น ไปตาม
กระบวนการหรือขั้นตอนที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
1.3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีปัญหาโดยรวมในด้านนี้อยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับ มาก และ ปานกลาง โดยเรียงลาดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลาดับ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ การจัดทา
เครื่ องมื อประเมิ น ผล และ ก าหนดเกณฑ์ การประเมิน ตั วบ่ ง ชี้ต ามมาตรฐานการศึก ษา โดยการมี ส่วนร่ วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง การวางแผนการเก็บข้ อมูล การกาหนดระยะเวลา งบประมาณ ทั้งนี้เนื่องจากในการดาเนินงานนั้ น
สถานศึกษาได้มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ตามวงจรการบริหารงานเชิงระบบ PDCA ตามวงจรเดมมิ่ง
(Deming Cycle) ซึ่งมีการดาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน มีระบบที่ตรวจสอบได้ และเมื่อประเมินผลแล้วจะมีข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อไปพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตาม ครูซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล ในแต่ละมาตรฐาน นอกจากนี้ในการจัดทาเครื่องมือการประเมินผลตาม
มาตรฐานการศึกษายังทาได้ไม่ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ ขาดการวางแผนในการเก็บข้อมูล ทาให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ไม่ชัดเจน ไม่สามารถระบุได้ว่าสถานศึกษามีจุดเด่นด้านใดบ้างเพื่อพัฒนาส่งเสริมต่อไป และมีจุดควรพัฒนาด้าน
ใดบ้างเพื่อปรับปรุงแก้ไข ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีนวล แก้วประดิษฐ์ (2551: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ พบว่าด้านการตรวจสอบประเมินผล ครูและผู้บริหารมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง เนื่องจากผู้บริหาร
และครูเป็นผู้ที่จะต้องดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายและการดาเนินงานตามกระบวนการ
ขาดการใช้ เอกสารแบบฟอร์ม สนับสนุนตามข้อก าหนดของการตรวจสอบคุ ณภาพภายใน และการปฏิบั ติตาม
แนวทางวิธีการตามข้อกาหนดการตรวจสอบผลการดาเนินงานอย่างเคร่งครัด
1.4 ด้านการพัฒนาปรับปรุง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีปัญหาด้านการพัฒนาปรับปรุงโดย
รวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง และเมื่อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า มี ปัญ หาอยู่ ในระดั บ มาก และปานกลาง โดย
เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลาดับ คือ การพัฒนารูปแบบ วิธีการ หรือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการความรู้เพื่อให้การดาเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามวงจรคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การนา
ข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาจากผลการประเมินจากแหล่งต่างๆ มาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องจาก
ในการพัฒนารูปแบบ วิธีการ หรือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนามาปรับปรุงระบบการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานั้น เป็นระบบที่ สถานศึกษาสามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ ว่า
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด บุคลากรในสถานศึกษา
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ตระหนักถึงเป้าหมาย คือ ผลประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นอันดับแรก จึงต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลการวิจัยการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1.1 สถานศึกษาควรมีการวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีความสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปทางการศึกษา
1.2 สถานศึกษาควรมีกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
1.3 สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
1.4 สถานศึกษาควรมีการพัฒนารูปแบบ วิธีการ หรือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
2. ปัญหาในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามตาแหน่ง และขนาดของโรงเรียน จากผลการวิจัย พบว่าครู
มีปัญหาในการดาเนินงานมากกว่าผู้บริหาร และโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหามากว่าโรงเรียนขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงควรมีการอบรม สัมมนา
แนวทางเกี่ยวกับการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยเน้นไปที่ครู และโรงเรียนขนาดเล็กเป็นสาคัญ
3. แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งประเด็นที่ควรนามาดาเนินการสามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้
3.1 ด้านการวางแผน ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
3.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการนิเทศ ติดตาม ให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ
3.3 ด้านการตรวจสอบประเมินผล จัดทาเครื่องมือประเมินผล กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
และตามมาตรฐานการศึกษา
3.4 ด้านการพัฒนาปรับปรุง ควรมีการจัดการความรู้เพื่อให้การดาเนินการของโรงเรียนเป็นไป
ตามวงจรคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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NBUE074: สภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการตามความคิ ด เห็ น ของครู โรงเรีย นในอ าเภอโป่ ง
น้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
TEACHERS’ OPINIONS TOWARD ACADEMIC ADMINISTRATION OF THE SCHOOL IN
PONGNAMRON DISTRICT UNDER CHANTHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE
AREA OFFICE 2
พุตตาล บุตรละคร*
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนใน
อ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบการ
บริ หารงานวิ ชาการตามความคิ ดเห็น ของครู โรงเรี ย นในอ้ า เภอโป่ งน้้ าร้ อ น สัง กั ดส้ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามระดับชั้นที่สอน และประสบการณ์ในการท้างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนีไ้ ด้แก่ ครูในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้านวน 165 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจ้านวน 50 ข้อ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที แบบ Independent Samples
ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ทั้ง 6 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน ด้ า นการนิ เ ทศภายใน ด้ า นการวั ด และการ
ประเมินผลการศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
2. การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามระดับชั้นที่สอน และประสบการณ์ในการท้างาน พบว่า ครูที่
สอนในระดับชั้นต่างกัน และครูที่มีประสบการณ์ในการท้างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อ การบริหารงานวิชาการ
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค้าส้าคัญ: การบริหารงานวิชาการ
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Abstract
The purposes of this research were (1) to study the opinions of the teachers’ toward academic
administration; and (2) to compare the opinions of the teachers’ toward academic administration in Pong
Nam Ron district under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2. This study was classified
by class teaching and their experiences of teachers in each school. The samples included in this study
consisted of teachers in the school district obtained by randomly samplings in total 165. The instruments
used was a set of questionnaire with the five-rating-scale sand data were analyzed by can master
programe with mean (  ) and standard deviation (SD) and t-test.
The Research were as follows:
1 he teachers’ opinions toward academic administration of the school in Pongnamron
District under Primary Educational Service Area Office 2. In overall and each a speet was at high level.
2. Teachers’ opinions toward academic administration of the school in Pongnamron
District under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2 classified by class teaching and the
experience of teachers in each school. The results of the data analysis in comparing in overall and each
a speet was significance difference at .05 level.
Keyword: Academic administration
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนา “คน” อันเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคมให้ได้รับการพัฒนาไปสู่
คุณภาพตามเป้าหมาย สามารถด้ารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 2542 จึงมุ่งให้การศึกษาเป็นเครื่องมือส้าคัญในการพัฒนาคนและสังคม กล่าวคือ คนไทยใน
อนาคตต้องเป็นคนมองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี มีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกมีวิจารณญาณที่ดี ดังนั้ น การ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพจึงต้องอาศัยความร่วมมือ การมีส่วนร่วม ประสานงานกันของบุคลากรทุ กฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา ทั้งบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากโรงเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความร่วมมือกัน อาจท้าให้การจัดการศึกษาประสบปัญหาได้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 23 ได้
กล่ า วว่ า การจั ด การศึ ก ษาทั้ ง การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ต้ อ งเน้ น
ความส้าคัญที่ตัวของผู้เรียนให้ได้ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง
และความสั ม พั น ธ์ ข องตนเองกั บ สั ง คม ได้ แ ก่ ค รอบครั ว ชุ ม ชน ชาติ และสั ง คมโลก รวมถึ ง ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
ประวั ติ ศ าสตร์ ค วามเป็ น มาของสั ง คมไทย และระบบการเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ เรื่องการจัดการบ้ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ยั่งยืน 3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 4) ความรู้
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และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และ 5) ความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพและการด้ารงชีวิตอย่างมีความสุข
งานวิชาการ เป็นงานหลักที่ส้าคัญยิ่งของการบริหารการศึกษาเกี่ยวกับการให้ความรู้ มีอิทธิพลต่อการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนด้าเนินไปอย่างราบรื่น เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจ
การบริ หารจึ งเป็น กิจ กรรมที่ ส้า คัญ ที่สุดของงานวิช าการ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิผล และคุ ณภาพของ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดไปงานวิชาการถือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งกระจายอ้านาจบริหาร ด้วยเจตนาที่จะให้สถานศึกษา
ด้าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่ น ซึ่งเป็น
ปัจจัยส้าคัญท้าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ ตลอดจนการวัดประเมินผลรวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน พบว่า ปัญหาอุปสรรคและความ
ต้ อ งการเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการคื อ การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ขณะนี้ ยั ง ไม่ มี ผลผลิ ต ของ
การปฎิรูปการเรียนการสอน/การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญที่ชัดเจนขาดการใช้การเรียนรู้ที่ส้าคัญภายใน
โรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด สื่ออินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนไม่มีการจัดให้เป็นระบบเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนรวมถึงห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือไม่หลากหลายและเพียงพอ โอกาสในการเข้าถึงสื่อ ICT/ข่าวสาร
ความรู้นวัตกรรมในรูปแบบอื่นๆ ค่อนข้างน้อย หลักสูตรและการเชื่อมโยงบูรณาการหลายวิชา มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ออกแบบการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ยังไม่ประสบความส้าเร็จเท่าที่ควร
การใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับสภาพจริงไม่เข้มข้นเท่าที่ควร ซึ่งปัญหาเหล่านี้น้าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับต่้า
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการตามความต้องการของโรงเรียนใน
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยคาดหวังว่าผลของการวิจัยจะเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนน้าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานวิชาการของตนเอง และโรงเรียน รวมทั้งจะเป็น
ประโยชน์ส้าหรับผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามระดับชั้นที่สอน ประสบการณ์ในการท้างาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของ
ครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อเข้าสู่ต้าแหน่งสายงานผู้บริหารในสถานศึกษา ปีง บประมาณ 2547 ของส้านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษากับโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยเปรียบเทียบจ้าแนกตามระดับชั้นที่สอน และประสบการณ์ในการสอน
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. ระดับชั้นที่สอน
1.1 ระดับประถมศึกษา
1.2 ระดับมัธยมศึกษา
2. ประสบการณ์ในการท้างาน
2.1 ประสบการณ์ 0-5 ปี
2.2 ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของ
ครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้า้ ร้อน
1. ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
4. ด้านการนิเทศภายใน
5. ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
6. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา การศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ มุ่งศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
อ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านการจั ดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการนิเทศ
ภายใน ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ ได้แก่ ครูในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้านวน 283 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ ได้แก่ ครูในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยใช้ตารางก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส้าเร็จรูปของเครจซี
และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 108) ซึ่งผู้วิจัยได้จ้านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 165 คน
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
3.1.1 ระดับชั้นที่สอน จ้าแนกเป็น
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา
3.1.2 ประสบการณ์ในการท้างาน จ้าแนกเป็น
- ประสบการณ์ 0–5 ปี
- ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
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3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกเป็น 6 ด้าน คือ
3.2.1 ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
3.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
3.2.3 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3.2.4 ด้านการนิเทศภายใน
3.2.5 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
3.2.6 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีด้าเนินการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่ง
น้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้วิจัยได้ด้าเนินการศึกษาค้นคว้า โดยล้าดับ
ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระท้าข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ ได้แก่ ครูในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้านวน 283 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ ได้แก่ ครูในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยใช้ตารางก้าหนดขนาดกลุ่มตัว อย่างจากตารางส้าเร็จรูปของเครจซี
และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 108) ซึ่งผู้วิจัย ได้จ้านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 165 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งได้
พัฒนามาจากส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการ
บริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการนิเทศภายใน ด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ได้แก่ ระดับชั้นและประสบการณ์ในการท้างาน จ้านวน 2 ข้อ
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ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการตามความคิ ด เห็ น ของครู
โรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับโดยเรียงล้าดับจาก มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เพื่อสอบถามบุคลิกภาพของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ใน 6 ด้าน ได้แก่
ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการนิเทศ
ภายใน ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
วิธีการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาค้นคว้า ต้ารา วารสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับปัญหาและแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึก ษาจันทบุรี เขต 2 และ
รายละเอียด วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามของ วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน (2542: 65) ประพันธ์ ปิยะสุข (2542: 82)
เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม
3. น้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอประธานกรรมการและกรรมการควบคุมงานนิพนธ์เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ แก้ไขความถูกต้อง
4. น้าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบแก้ไขความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ตรวจสอบความเหมาะสม ความชัดเจนและความถูกต้องทางภาษา ผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 5 ท่าน
5. น้าร่างแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้า
อิสระ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม และน้าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
6. น้าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามครั้งสุดท้าย
ก่อนน้าไปทดลองใช้
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการพัฒนาเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. น้าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงแล้วมาหาค่าดัชนีค วามสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence/IOC) ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเฉพาะข้อค้าถามที่มีค่า IOC = 0.50 ขึ้น
ไป
2. น้าแบบสอบถามที่มีค่า IOC = 0.50 ขึ้นไป เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะ
3. น้าแบบสอบถามไปทดลอง (Try-out) กับครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30 คน ได้ค่าอ้านาจจ้าแนก 0.36-0.95
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป
4. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach 1970: 161) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมโดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนการด้าเนินงานดังนี้
1. ขอหนั ง สื อ จาก มหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ท กรุ ง เทพ ถึ ง ผู้ อ้ า นวยการส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล
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2. ด้ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยวิ ธี ส่ ง แบบสอบถามไปยั ง ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อส่งไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต่อไป และเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วยตนเอง
การจัดกระทาข้อมูล
1. น้ า แบบสอบถามที่ ส่ ง ให้ กั บ โรงเรี ย นต่ า งๆในอ้ า เภอโป่ ง น้้ า ร้ อ น ส้ า นั ก เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม มีความสมบูรณ์จ้านวน 165 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 100
2. น้าแบบสอบถาม มาตรวจให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง ปฏิบัติได้มากที่สุด
4 หมายถึง ปฏิบัติได้มาก
3 หมายถึง ปฏิบัติได้ปานกลาง
2 หมายถึง ปฏิบัติได้น้อย
1 หมายถึง ปฏิบัติได้น้อยที่สุด
3. น้าคะแนนที่ได้หาค่าทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. วิเคราะห์สภาพทั่วไปของครูจ้าแนกตามระดับชั้นและประสบการณ์ในการท้างาน โดยใช้
ความถี่และค่าร้อยละ เสนอในรูปแบบตาราง
2. วิเคราะห์การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครู โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายด้านและโดยรวมเสนอในรูปแบบตาราง
3. น้าผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผลของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ
4.51-5.00 แปลความหมายว่า ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 แปลความหมายว่า ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
2.51-3.50 แปลความหมายว่า ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
1.51-2.50 แปลความหมายว่า ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
1.00-1.51 แปลความหมายว่า ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4. น้าแบบสอบถามไปทดลอง (Try-out) กับครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30 คน
5. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย ดังนี้
1. ค่าร้อยละ (Percentage
2. ค่าเฉลี่ย (Mean)
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. ค่า t–test
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนใน
อ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า
1. การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.58) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ( X = 3.87) รองลงมา คือ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ( X = 3.59) ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ( X = 3.53) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ( X = 3.31)
2. เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามระดับชั้นที่สอน ประสบการณ์ในการท้างาน
พบว่าการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามระดับชัน้ ที่สอน และประสบการณ์ในการท้างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ ท้าให้ทราบถึงการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่ง
น้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จากผลการวิจัยพบประเด็นที่ควรน้ามา
อภิปรายผล ดังนี้
1. การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียนในอ้าเภอโป่ง
น้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีความตระหนักถึงความส้าคัญของการ
บริหารงานวิชาการในฐานะที่เป็นงานหลักของโรงเรียน และส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผู้เรียน พบว่า
มีด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เท่านั้นที่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะ การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นการบริหารวิชาการแนวใหม่ ผู้บริหารโรงเรียน มีความรู้ความสามารถในการท้าวิจัยไม่
เพียงพอ เพราะส่วนใหญ่ส้าเร็จการศึกษาระดับต่้ากว่าปริญญาโท สอดคล้องกับ ธีระ รุญเจริญ (2546 : 134-135) ที่
กล่าวว่า การวิจัยในโรงเรียนจึงยังมีไม่มาก ส่วนมากจะเน้นไปทางขอเลื่อนขั้นหรือต้าแหน่ง การวิจัยเพื่อน้าผลมาใช้ใน
การปฏิบัติอย่างแท้จริงยังมีน้อย ผู้บริหารโรงเรียนมักคิดว่าการวิจัยเป็นเรื่องยาก
2. เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามระดับชั้นที่สอน ประสบการณ์ในการท้างาน
พบว่า
2.1 การบริ ห ารงานวิ ช าการตามความคิ ด เห็ น ของครู โ รงเรี ย นในอ้ า เภอโป่ ง น้้ า ร้ อ น สั ง กั ด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามระดับชั้นที่สอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 การบริ ห ารงานวิ ช าการตามความคิ ด เห็ น ของครู โรงเรี ย นในอ้ า เภอโป่ ง น้้ า ร้ อ น สั ง กั ด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตาม ประสบการณ์ในการท้างานแตกต่างกันอย่างมี
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นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก ครูที่มีประสบการณ์ในการท้างานมากจะมีความรู้ความเข้าในในเรื่อง
ของการบริหารงานวิชาการโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ควรมีการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการท้าวิจัยในชั้นเรียน
อย่างต่อเนื่อง และยกย่องหรือให้รางวัลในรูปแบบต่างๆ แก่ครูที่มีผลงานการวิจัย รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
ท้าวิจัยในชั้นเรียน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาทักษะการบริหารงานในด้า นอื่นๆตามระบบงานของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนต่อไป
2. ควรศึกษาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ควรมีการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ท้าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง และยกย่องหรือให้รางวัลในรูปแบบต่างๆ แก่ครูที่มีผลงานการวิจัย รวมถึงช่วยแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการท้าวิจัยในชั้นเรียน
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NBUE075: การศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน เขตอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
A STUDY OF FORMATIVE LEADERSHIP OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS
ACCORDING TO TEACHER’S OPINIONS IN PONGNAMRON DISTRICT UNDER THE
CHANTHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
ภิทิตา สยามไชย *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การศึก ษาครั้ งนี้ มี วัต ถุ ประสงค เพื่ อ ศึ กษาภาวะผู นํ าเชิ งสร างสรรค ข องผู บริ ห ารสถานศึก ษาตามความ
คิด เห็ นของครู ผูสอนในโรงเรี ยน เขตอํ าเภอโป ง น้ํา รอ น สํา นัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รีเ ขต 2
จําแนกตาม เพศ ประสบการณในการทํางานของครู และขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางเปนครูของสถานศึกษา
ในเขตอําเภอโปงน้ํารอน ปการศึกษา 2559 จํานวน 165 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบมาตราสวน ประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ( Χ )คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐาน โดยใชคาที (t-test)
ผลการวิจัยพบวา
1. ภาวะผู นํา เชิ ง สร างสรรคข องผู บริ ห ารสถานศึ กษาตามความคิดเห็นของครู ผูสอนในโรงเรียน เขต
อําเภอโปงน้ํารอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก
2. ภาวะผูนํ า เชิง สร างสรรค ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ดเห็ นของครู ผูสอนในโรงเรียนเขต
อําเภอโปงน้ํารอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ ทั้งโดยรวมและรายดานทุก
ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ภาวะผู นํา เชิ ง สร างสรรคข องผู บริ ห ารสถานศึ กษาตามความคิดเห็นของครู ผูสอนในโรงเรียน เขต
อําเภอโป งน้ํ าร อน สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษาจั นทบุ รีเขต 2 จํา แนกตามประสบการณแ ละขนาดของ
โรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน ดานการทํางานเปนทีม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค, ความคิดเห็นของครูผูสอน
Abstract
The purpose of this research was to study the formative leadership of the school administrators
according to the opinions of teachers in Pongnamron district under the Chanthaburi Primary Educational
Service Area Office 2, classified by gender, working experience, and school size. The samples consisted 165
teachers in Pongnamron district under the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2. The
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research tool was a 5-rating scale questionnaire which had a reliability 0.98. and statistics used in data
analysis composed of mean ( Χ ), Standard Deviation, (S.D.), and t-test.
The results revealed that
1. Formative Leadership of the School Administrators on the teacher’s opinions in
Pongnamron district under the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2 was at a “high” level
in every aspect.
2. Gender had influence on the teachers’ opinion concerning formative leadership of the
school administrators at .05 level of signicance
3. Working experience and size of school had no influence on the teachers’ opinion,
except in the aspect of team working that had influence at .05 level of significance.
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาคนที่มีคุณภาพ มีความพรอมทั้งความรูความสามารถ
และสติปญญาพียงพอที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทั้งดานความรู สติปญญา สังคม
รางกายและจิตใจ เพียบพรอมดวยคุณธรรมจริยธรรม จึงถือวาเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาซึ่งมีความสําคัญยิ่งตอ
การพั ฒ นาประเทศ (อุ ทั ย บุ ญ ประเสริ ฐ . 2527) การปฏิ รูป การศึ ก ษา มุ ง ให เ กิ ด คุ ณ ภาพทั้ ง ในด า นการผลิ ต
กระบวนการจัดการและปจจัยตางๆ โดยมุงหวังใหการจัดการศึกษาพัฒนาทั้งระบบ บุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ที่
จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวคือ ผูบริหารโรงเรียนเพราะตองเปนผูนํา และผูประสานความรวมมือจากทุ ก
ฝายที่มีความสามารถ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนการสอน รวมทั้งประสานสัมพันธ ระดมและจัดสรร
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (สุพล วังสินธุ. 2545)
จากรายงานสภาวะการศึกษาไทย ป 2551/2552 พบวา การจัดการศึกษาของไทยเทาที่ ผานมายังไม มี
คุณภาพมากพอ นักเรียนยังไมคอยเกงและเปนคนดีมีวินัย มีความรับผิดชอบเทาที่ควร การจัดการศึกษามีลักษณะตัด
ขาดจากชี วิ ต จริ ง และชุ ม ชน ไม สามารถแก ป ญหาและพั ฒ นาประเทศได ม ากพอ และยั ง มี ป ญหาด า นคุ ณภาพ
การศึกษาที่ยังตองการการปรับปรุงแกไขอีกมากโดยเฉพาะในดานการปฏิรูปเพื่อเพิ่มคุณภาพ/ประสิทธิภาพผูบริหาร
การศึกษาและครู อาจารย หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน นอกจากนั้นยังมีรายงานติดตามและประเมินผลก
การจัดการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดสรุปวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู เ รี ย นอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ พ บว า เหมื อ นกั น ในทุ ก ระดั บ ชั้ น คื อ ตั ว แปร
“คุณลักษณะของครู” แสดงใหเห็นวา การที่ครูมีลักษณะที่ดียอมสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในทางที่
ดีดวย
ยั ง มี ป จ จั ย ที่ สํา คั ญ อี ก ป จ จั ย คื อ ความสามารถในการจั ด การของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู นํ า ในด า น
การศึกษาควรจะมองใหลึกซึ้งและกวางขึ้น ผูนําตองมีความคิดวิเคราะหอนาคต เมื่อวิเคราะหแลวจะตองคิดสิ่งใหมๆ
ในที่สุดก็จะนําไปสูผูนําเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ (Creative & Product Leadership) หมายความวา ผูนํารุนใหม
ตองคิดใหมและตองมีผลงานจากการคิด ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค จึงควรเปนโมเดลของการพัฒนาเชิงสรางสรรคและ
ผลิตภาพ เปน สิ่งที่จํา เปนอย างยิ่ง ในการศึกษาด านภาวะผูนําต อไปดว ยวิธีการวิจัยทั้ งในเชิ งแนวคิ ด รูปแบบและ
กระบวนการ ตลอดจนกระตุนครู อาจารย ตั้งวงสนทนาอยางสรางสรรค ในเรื่อ งการเรียนการสอน เป นตน ภารกิ จ
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ดังกลาวเหลานี้ ลวนแสดงออกถึง พฤติกรรมภาวะผูนําแบบสรางสรรคทั้งสิ้นที่ สามารถพัฒ นาสถานศึก ษาใหกาวสู
ความเปนโรงเรียนแหงคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ทําใหโรงเรียนกาวสู
การเปนมาตรฐานสากล
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผูสอนในโรงเรียน เขตอําเภอโปงน้ํารอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในดานการ
ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี การทํางานเปนทีม การไววางใจ การสื่อสาร และการสรางมนุษยสัมพันธ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรี ยน เขตอํา เภอโป งน้ํา รอ น สํ านั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาจันทบุรี เขต 2
จําแนกตาม เพศ ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

สถานภาพของครู ไดแก
1. เพศ จําแนกเปน
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. การปฏิบัติหนาที่ครู จําแนกเปน
2.1 ปฏิบัติหนาที่ครูในโรงเรียนนอยกวา 10 ป
2.2 ปฏิบัติหนาที่ครูในโรงเรียนมากกวา 10 ป
3. ขนาดของโรงเรียน จําแนกเปน
3.1 โรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนนอยกวา 300 คน
3.2 โรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนระหวาง
300-800 คน

ความคิ ด เห็ น ของครู ต อ ภาวะผู นํ า เชิ ง
สรางสรรคในโรงเรียนเขตอําเภอโปงน้ํา
รอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
1. การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. การทํางานเปนทีม
3. การไววางใจ
4. การสื่อสาร
5. การสรางมนุษยสัมพันธ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะ
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค หมายถึง พฤติกรรมในการแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาที่ตอบสนองตาม
ความตองการของบุคคลากรเปนอันดับแรกในดานความคิด ความสนใจ ความตองการหรือพฤติกรรมของบุคคล หรือ
กลุ ม บุ ค คลในองค ก ารให หั น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น อย า งมี ศิ ลปะ ภาวะผู นํ า เชิ ง สร า งสรรค เ ป น ลั ก ษณะหรื อ เป น
พฤติกรรมในการนําผูอื่น (Leader) ประสานงานผูอื่น (Coordinate) ดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี การทํางาน
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เปนทีม การไววางใจ การสื่อสาร การสรางมนุษยสัมพันธ โดยกระบวนการใหมๆ เพื่อนําไปสูการสรางสรรคสิ่งใหมๆ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี หมายถึง การที่ผูบริหารโรงเรียนมีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในการบริ หารจัด การสถานศึ กษาไดอยา งสรางสรรค มีความรูเ รื่องเครื่องมื อสมัย ใหมสําหรับ การจั ด
การศึ ก ษา และมี ค วามกระตื อ รื อ ร น ตลอดจนเป ด ใจให ก ว า งสํ า หรับ เทคโนโลยี ใ หม มี ทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการยอมรั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากร มีความเขาใจพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี เพื่อนําไปใชในการ
พัฒนาองคกรไดอยางตอเนื่อง
2. การทํ างานเปน ทีม หมายถึง การที่ ผูบ ริห ารโรงเรี ยนใช กระบวนการบริห ารการศึ ก ษาดว ยการ
เรียนรูแบบทีม มีการบริหารแบบทีมงาน แสดงออกดวยการรับฟง ทราบผลการทํางานของทีมงานโดยใชดัชนีตัวบงชี้
หลักที่บงชี้ถึงผลสําเร็จโดยรวมของทีมงาน มีการยอมรับในคุณคาของบุคคล
3. การไววางใจ หมายถึง การที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองสรางความเชื่อถือไววางใจใหกับสมาชิกใน
องคกร ดวยการยึดการบริหารสากล เชน คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย ความเมตตา ความยุติธรรม ความเปน
กลาง ความกลาหาญ ความอดทน ความมีวินัย ความมุงมั่น ซึ่งเปนหลักสําคัญในการบริหาร เปนแมแบบที่ดี ยอมรับ
ขอผิดพลาดของสมาชิกในองคกร และใหเกียรติผูอื่น เคารพและใหการสนับสนุนผูอื่น ไมวาคนๆนั้น จะมีตําแหนงใดก็
ตาม สอบถาม เปดโอกาสใหผูอื่นไดแสดงความคิดเห็น รับฟงปญหาและใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม
4. การสื่อ สาร หมายถึ ง การที่ ผูบริ ห ารโรงเรี ย นมี ก ารติ ด ตอ ประสานสั ม พัน ธ กั บบุ ค คลในองค ก ร
เพื่อ ให เกิ ดความรว มมื อ มีก ารชี้แจงรายละเอี ยดใหบุ คลากรและผู มีสวนเกี่ ยวของ ทั้ งภายในและภายนอก มี การ
ปรับปรุงพัฒนาทักษะการสื่อสาร สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกรวดเร็วสอดคลองกับยุคสังคมแหงการ
เรียนรู โดยขอมูลขาวสารมีสาระ มีความชัดเจน นาเชื่อถือ สรางความเชื่อมั่นและเขาใจในความตองการของฝายตางๆ
เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใชการติดตอสื่อสารแบบสองทาง
5. การสรางมนุษยสัมพันธ หมายถึง การที่ผูบริหารโรงเรียนสรางสัมพันธที่ดีกับบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรี ยน ชวยสรางสัมพั นธภาพที่ดี ตอโรงเรียน มีการใชการสื่ อสารสองทางใหค วามสําคัญแกครูและ
บุคลากรทุ กคนในโรงเรี ยนทั้งด านความรว มมื อ การฝ กอบรม และให ความสนใจกับบุ คลากรทั้ งหมดโดยไมเ ลือ ก
ปฏิบัติ
ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษา และรองผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนเขต
อําเภอโปงน้ํารอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ปการศึกษา 2559
ครู หมายถึง ขาราชการครู ซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีตางๆ ในสถานศึกษาในโรงเรียนเขตอําเภอโปงน้ํารอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 ปการศึกษา 2559
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอําเภอโปงน้ํารอน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ปการศึกษา 2559
ประสบการณในการทํางาน หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
จากประสบการณ การทํางานที่สะทอนถึงกระบวนการทํางานและการพัฒนาอาชีพ การฝกอาชีพ การแสวงหาความรูดวย
ตนเอง จากการดํารงชีวิตและศึกษาเรียนรูจากแหลงความรูตางๆ ซึ่งจะแบงเปน
1. ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนในโรงเรียนไมเกิน 10 ป
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2. ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนในโรงเรียนมากกวา 10 ป
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชใ นการศึ ก ษาคน คว า ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถามภาวะผู นํ าเชิ ง สร า งสรรค ข องผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา ในโรงเรียนอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 แบงเปน 2
ตอน โดยไดพัฒนาแบบสอบถามภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา มาจาก กาญจนา ศิลา (2556) ซึ่ง
ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 5 ดาน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของครูในโรงเรียนอําเภอโปงน้ํารอนมีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกับเพศ ประสบการณในการทํางาน ขนาดของโรงเรียน
ตอนที่ 2 ผู วิจัยไดประยุกตแนวคิด ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 5 ดาน ตามแนวคิ ดของ รัธ อารช และ
เมอริค เพอรแชล (Ruth, Ash; & Maurice, Persall. 2007: Online) ไดแก
1. การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. การทํางานเปนทีม
3. การไววางใจ
4. การสื่อสาร
5. การสรางมนุษยสัมพันธ
การสรางเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้
1. ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 5 ดาน ตามแนวคิดของ รูธ และ เมาริช (Ruth;
& Maurice. 2007: Online) ตามบริ บ ทของโรงเรี ย นในอํ า เภอโป ง น้ํ า ร อ นสัง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 คือ
1. การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. การทํางานเปนทีม
3. การไววางใจ
4. การสื่อสาร
5. การสรางมนุษยสัมพันธ
2. นําขอมูลที่ได ไปสรางแบบสอบถาม เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อขอรับคําแนะนําและ
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ตามโครงสรา งเนื้อหา ตรวจสอบสํา นวนภาษาที่ใช ในแบบสอบถาม จากนั้นนํามา
แกไขขอบกพรอง ใหมีความถูกตองครอบคลุมตามขอบเขต และนิยามศัพทที่ศึกษา และผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่
แกไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง ตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
ของแบบสอบถาม ปรากฏในภาคผนวกวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม กับนิยามศัพทเฉพาะ
(Index of item-objective congruence หรือ IOC) มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเทากับ 0.60-1
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3. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try-out) กับครูในโรงเรียนอําเภอโปงน้ํ า
รอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต2 แลววิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดคาความเชื่อมั่น 0.98
4. นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณไปใชในการเก็บขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถาม จํานวน 165 ฉบับ ไปยังครูผูสอนที่ทําการสอนในสถานศึกษาในอําเภอโปง
น้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง
การจัดกระทําขอมูล
นํ า แบบสอบถามมาตรวจสอบและให ค ะแนนน้ํ า หนั ก ตามเกณฑ ที่ กํ า หนดไว แ ล ว บั น ทึ ก ลงใน
คอมพิวเตอร และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหจํานวนครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา เพศ และประสบการณในการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาโดยใชคาความถี่และรอยละ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษาในอําเภอโปงน้ํารอน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยใชคาเฉลี่ ย
( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
ของผูบริหารสถานศึกษาใน อําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนก
ตามประเภทของสถานศึกษา โดยใชคาเฉลี่ย ( Χ ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ
ผูบริหารสถานศึกษาใน อําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนก
ตามประสบการณการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยใชการวิเคราะห (t-test)
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย สรุปสาระผลการวิจัยไดดังนี้
1. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนเขตอําเภอโปง
น้ํารอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 โดยรวม และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน
2. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในอําเภอโปงน้ํารอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกตางอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนรายมีดานการทํางานเปนทีม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้น
ไมแตกตาง
3. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน ในอําเภอโปงน้ํา
รอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ โดยรวม และรายดาน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทุกดาน
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4. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอําเภอโปงน้ํารอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2จําแนกตามประสบการณโดยรวมแตกตางอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานการทํางานเปนทีม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
อภิปรายผล
จากผลการศึก ษาภาวะผูนํ า เชิ งสรา งสรรคข องผูบ ริ หารสถานศึ กษา ตามความคิด เห็ นของครู ผูสอนใน
โรงเรียนเขตอําเภอโปงน้ํา รอน สํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจั นทบุรี เขต 2 ผูศึ กษาอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคการศึกษา ดังนี้
1. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนเขตอําเภอ
โปงน้ํารอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบว า ภาวะผูนําเชิง สรางสรรคทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรีย งลําดับคา เฉลี่ยจากมากไปนอยคือ การสรา ง
มนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การไววางใจ การทํางานเปนทีมและการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามลําดับ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเขตอําเภอโปงน้ํารอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 สรางสัมพันธที่ดีกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
2. ผลเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอน
ในโรงเรียนเขตอําเภอโปงน้ํารอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวม และรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว คือ ครูเพศชาย และครูเพศหญิง มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
ของผูบริหารที่แตกตางกันถึงแมวา จะมีประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษาที่แตกตางกันก็ตาม
3. ผลเปรี ยบเทีย บภาวะผูนํ าเชิง สรา งสรรค ของผูบ ริหารสถานศึก ษาตามความคิด เห็น ของครูใ น
อําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณ โดยรวม
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกดาน ยกเวนดานการทํางานเปนทีม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 10 ป รับรูภาวะผูนําของผูบริหารมากกวาครูที่มี
ประสบการณทํางาน 10 ปขึ้นไป ยกเวน ดานการทํางานเปนทีม ครูที่มีประสบการณทํางาน10 ปขึ้นไปรับรูภาวะผูนํา
ของผูบริหารมากกวาครูที่มีประสบการณนอยกวา 10 ป ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ครูที่มี
ประสบการณการนอยกวา 10 ป ไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพ และตองผานการพัฒนาอยางเขมสําหรับครูผูชวย
ประกอบกับในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็ว และทันสมัยทําใหสามารถเขาถึงสื่อ และองค
ความรู ได อยา งรวดเร็ วและหลากหลาย ทุ กที่ ทุก เวลา ซึ่ง เป นการเปด โลกทัศ นท างความคิ ด อัน สง ผลใหมี แนวคิ ด
มุมมอง ในการพิจารณา วินิจฉัย เรื่องราวตาง หรือเหตุการณตางๆ ที่ใกลเคียงกับครูที่มีประสบการณตั้งแต 10 ขึ้นไป
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ อุ ด ม สิ ง โตทอง (2550: 71) ได ศึ ก ษาภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาชลบุ รี เขต 2 พบว า การวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บภาวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณ ของ
ครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และพบวาแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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4. ผลเปรี ยบเทีย บภาวะผูนํ าเชิง สรา งสรรค ของผูบ ริหารสถานศึก ษาตามความคิด เห็น ของครูใ น
อําเภอโปงน้ําร อน สัง กัดสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาจั นทบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรีย น
โดยรวมแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกดาน ยกเวนดานการทํางานเปนทีม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคลองกับ ขณิษฐา สิทธิจินดา (2552: 82) ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาทุกขนาด
ต า งให ค วามสํ า คั ญ กั บ การจั ด การศึ ก ษา และมุ ง บริ ห ารสถานศึ ก ษาให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผลตามความมุ ง หมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติจึงสงผลใหความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ขนาดแตกตางกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทัว่ ไป
จากการศึกษาเรื่อง ภาวะผู นํา เชิง สร างสรรค ของผูบ ริหารสถานศึก ษาตามความคิดเห็น ของครู ใน
อําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีขอ เสนอแนะดังนี้
1. ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารควรมีเจตคติที่ดีในการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการใชนวั ตกรรมและเทคโนโลยี ในการบริห ารจัด การสถานศึ กษา สง เสริม ใหมีก ารจัด หาสื่อ อุปกรณ
เครื่องมือเทคโนโลยีสําหรับครูแตละกลุมสาระการเรียนรูเหมาะสมกับความตองการ และสนับสนุนใหครูมีสมรรถภาพ
ดานการออกแบบสื่อการสอนมีความคิดรวบยอดตอเนื้อหาเพื่อการนําเสนอโดยมีความรูทางดานจิตวิทยาหลักสูตร
และเรื่องระบบ เพื่อนําไปใชใน การออกแบบสื่อการสอน รวมถึงบริหารองคกรใหทํางานเปนทีมไดอ ยางมีระบบ มี
ความรู เรื่ อ งเครื่อ งมื อ สมั ย ใหม สํา หรั บ การบํา รุ งรั กษาและมีค วามกระตือ รื อร น ตลอดจนเปด ใจใหก ว างสํ าหรั บ
เทคโนโลยีใหมๆ
2. ดานการสรางมนุษยสัมพันธ ผูบริหารควรสงเสริมการสรางบรรยากาศที่ดีและอบอุนภายใน
สถานศึ กษาและห อ งเรี ยนใหเ อื้อ ต อการปฏิบั ติ งานของครู สร า งขวั ญและกํ าลั ง ใจในการทํ างานแกค รู บุ ค ลากร
สังสรรค เสวนากับบุคลากรในสถานศึกษาอยางเหมาะสม และใหความสนใจ เขาใจปญหาทางการปฏิบัติงานและ
ปญหาสวนตัวที่บุคลากรกําลังประสบอยู
3. ดานการสื่อ สาร ผู บริ หารตอ งมีวิ ธีก ารพูดเหมาะสมกั บกาลเวลาและสถานที่ ส งเสริม การ
ประชาสัมพันธใหชุมชนไดรูขอมูลขาวสารตางๆในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม และมีกิริยาวาจาสุภาพเหมาะสมใน
การเสวนา สั่ง มอบหมายงานที่บุคลากรรับรูไดชัดเจน ปฏิบัติได รวมถึงสามารถใหเหตุผล มีทาทีที่ดีในการชี้แจง โนม
นาวใหบุคลากรยอมรับและปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ
4. ดานการไววางใจ ผูบริหารตองสรางความเชื่อถือไววางใจใหกับบุคลากร ดวยการบริหารงาน
ตามหลัก คุณธรรม จริ ยธรรม ความซื่อ สัตย ความเมตตา ความยุติธ รรม ส งเสริมใหบุค ลากรมีสวนร วมในการคิ ด
โครงการใหมๆ มอบหมายงานไดเหมาะสมตามความสามารถของบุคลากร และรับฟงความคิดเห็น และปญหาตางๆ
ของบุคลากร ใหความชวยเหลือแนะนําตามความเหมาะสม
5. ดานการทํา งานเปนที ม ผูบ ริหารตองสงเสริมให บุคลากรไดแสดงความคิด เห็น รับฟง และ
รวมมือกันแกไขปญหาอยางเหมาะสม รวมถึงแสดงความเปนผูนําไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ และมีการให
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คําแนะนํา คํา ปรึกษา และรับฟงป ญหาในการปฏิบัติงานของที มงานตางๆ มีการสรางแรงบัน ดาลใจ แรงจู งใจให
สมาชิกในทีมงานภายในสถานศึกษารวมมือกันทํางาน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยในครั้งนี้ ไดศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู ในอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จํานวน 5 ดาน ดังนั้น ในการ
วิจัยในครั้งตอไปควรเพิ่มนําเอาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคดานอื่น เชน การเสริมแรงทางบวก มาทําการวิจัยเพื่อจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคในครั้งตอไป
2. การวิจัยในครั้งนี้ ไดศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู ในอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งในครั้งตอไป อาจศึกษา
ความคิดเห็นของครู ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งขอมูลจะมีขนาด
กวางขึ้น
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NBUE076: ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอ
โป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
TEACHERS’ SATISFACTION ON PRINCIPAL’S LEADERSHIP IN PONGNAMROM
DISTRICT UNDER THE CHANTHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA
OFFICE 2
มยุรี นาทสีทา*
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นา
ของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนก
ตามประเภทสถานศึกษาและประสบการณ์การสอนของครูผู้สอนในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาอาเภอโป่งน้าร้อน จานวน 165 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบที (t–test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอ
โป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่มีสถานศึกษาประเภทประถมศึกษากับ
ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการ
แสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง การกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง และการอานวยความ
สะดวกให้ เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยให้รางวัลและการต าหนิทางสร้างสรรค์ ไม่แตกต่างกัน และเมื่อจ าแนกตาม
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการแสดงเป็นแบบฉบับ
ให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ภาวะผู้นา, ความพึงพอใจของครูผู้สอน
Abstract
The purposes of this research were (1) to study the teachers’ satisfaction on leadership of
principal, and (2) to compare their satisfaction according to type of school and their teaching experience.
The samples consisted 165 teachers in the Pomgnamron district, obtained by stratified random sampling.
The instrument in this study was a 5-rating scale questionnaire. Data were analyzed using mean (  ),
Standard Deviation (S.D.), t-testand F test
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The results of this study were as follows:
1. The teachers’ satisfaction towards the principal’s leadership in Pongnamron district
under the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2 was at a “high” level in every aspect.
2. The teachers’ satisfaction on the principal’s leadership in Pongnamron district under
Primary Educational Service Area Office 2 both Elementary School and Opportunity Expansion School in
an overall and each aspect were significant different at .05 level, except the aspects of the people
idolization as self-leadership, staff encouragement of self-target, and to facilitate the self-leadership by
rewarding and creativity criticize were not significant different. When classified by their working
experience found no significantly difference, except in the aspect of people idolization as self-leader was
significant different at .05 level.
Keywords: Leadership, Teachers’ satisfaction
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นปัจจัย สาคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของ
บุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึ กษาที่ดี แก่เยาวชนได้อ ย่ างครบถ้วน พอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สั งคมและ
บ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้
ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 17-18) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความ
เจริญงอกงามของบุค คลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวั ฒนธรรม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้
และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและได้กาหนดว่าการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุ ข รู้จักส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาไทย
และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีโรงเรียนที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่จานวน 25 โรงเรียน ครูจานวน 283 คน ได้บริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษายกระดั บคุณ ภาพผู้เรี ยนบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึ กษาให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกและประสบความส าเร็ จ ในการจั ด การศึ ก ษาตามเจตนารมณ์ ข อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารและความพึงพอใจของครูผู้สอนที่จะนาพาสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเป้าหมายที่ วางไว้ เนื่องจากภาวะผู้นา
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ของผู้บริหารสถานศึกษาและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนจะส่งผลให้การดาเนินงานในสถานศึกษา
เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ว างไว้ แ ละท าให้ อ งค์ ก ารเกิ ด ความก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว หากภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนเป็นไปในทิศทางที่มีความสัมพันธ์ที่เ ป็นบวกต่อกันย่อม
เป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยหล่อหลอมให้องค์การก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะหัวหน้าหน่วยงานจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญยิ่งในการบริหารการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาให้บรรลุตามเจตรมของพระราชบัญญัติการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มี
วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะที่จาเป็นในการบริหารงานของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริห ารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้า
ร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้ นาของผู้บริ หารสถานศึกษาใน
อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีขอบเขตในการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 25 โรงเรียน จานวน 283 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 165 คน โดยใช้ วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling) และการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Mogan. 1970)
ตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของครูผู้สอนจาแนกดังนี้
1. ประเภทของสถานศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประถมศึกษา 2) ขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของครู ผู้ สอนในสถานศึ ก ษาแบ่ ง เป็ น 3 ประเภท คื อ 1)
ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี 2) ประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี 3) ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา 7 ประการ คือ
1) การทาให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง 2) การแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง 3) การกระตุ้นให้บุคลากร
ตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง 4) การสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก 5) การอานวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นาตนเอง
โดยให้รางวัลและการตาหนิทางสร้างสรรค์ 6) การสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยการสร้างคณะทางาน และ 7)
การอานวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้นาตนเอง
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริ หารสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่ได้แสดงออกในการบริหารสถานศึกษาต่อบุคลากร
ในสถานศึกษา ได้แก่
1.1 การทาให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมการบริหาร
ที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แสดงออกให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม แนะนาบุคลากรถึง
วิธีกาหนดขอบข่ายและมาตรฐานของการปฏิบัติงาน ให้มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ มอบหมายงานและอานาจ
หน้าที่อย่างเป็นระบบ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในงาน เพิ่มความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ใช้
ความคิดริเริ่ม สามารถนาข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ ถูกต้อง รวมทั้งกาหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติงาน
ด้วยตนเองได้
1.2 การแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง หมายถึง การที่ผู้บริหารมีพฤติกรรมเป็น
แบบอย่างที่ดี ที่จะส่งเสริมให้บุคลากรนาไปเป็นแบบฉบับในการปฏิบัติงาน ส่ง เสริมให้เป็นผู้มีวินัย เสียสละ ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพที่ดี รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มเฉลียวฉลาด มี
ทักษะและความเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ ซึ่งเป็นการกระตุ้น พัฒนาและส่งเสริมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานนา
แบบอย่างของพฤติกรรมไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นผู้นาตนเองและผู้อื่น โดยให้ความหมายและท้าทายงานของ
ผู้ตาม กระตุ้นการทางานเป็นทีม แสดงถึงการทางานอย่างทุ่มเท มุ่งมั่นถึงจุดหมายปลายทาง ผู้นาสื่อความหมายที่
ชัดเจนถึงความคาดหวังที่ผู้ตามจะได้พบและยังแสดงถึงเป้าประสงค์ร่วมกัน และสร้างวิสัยทัศน์
1.3 การกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง หมายถึง การที่ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่กระตุ้น
สนับสนุน ส่งเสริมและช่วยเหลือให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถตั้งเป้าหมายด้วยตนเองได้บุคลากรเกิดความ
ตระหนั ก ต่ อ เป้ า หมายของโรงเรี ย น เป็ น ผู้ มี วิ สัย ทั ศ น์ ท าให้ บุ ค ลากรมี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ ตนเองและงาน มุ่ ง มั่ น สู่
ความสาเร็จสามารถสร้างความคาดหวังให้กับตนเองและหน่วยงานส่งเสริมการทางานอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ
1.4 การสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก หมายถึง การที่ผู้ บริหารมีพฤติกรรมในการส่งเสริม
แนะนาให้บุคลากรมีความคิดในทางที่ดีและสร้างสรรค์ เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการทางาน กระตุ้นให้ตระหนักถึง
ปัญหาและวิธีแก้ไขอย่างมีเหตุผล มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีวิธีการประนีประนอมหรือไกล่เกลี่ยความขัดแย้งได้อย่าง
ราบรื่น แนะนาความคิด ทฤษฎีในการปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดประโยชน์และความก้าวหน้าของบุคลากร สร้างความ
พึงพอใจในการทางาน
1.5 การอ านวยความสะดวกให้ เ กิ ด ภาวะผู้ น าตนเอง โดยให้ ร างวั ล และการต าหนิ ท าง
สร้างสรรค์ หมายถึง การที่มีผู้บริหารมีพฤติกรรมในการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามความต้องการและ
ความสนใจ สนับสนุนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนางาน พิจารณาความดีความชอบด้วยความเป็นธรรมเพื่อสร้างขวัญ
กาลังใจกระจายอานาจในการทางาน ให้การยกย่องชมเชยอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้คาปรึกษาและแนวทางแก้ไขเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองให้ดีขึ้น เปิดโอกาสให้เป็นผู้นาในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
1.6 การสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยการสร้ างคณะทางาน หมายถึง การที่ผู้บริหาร
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและทีมงาน สามารถสร้างคณะทางานได้ดีมีการปรึกษาหารือ
เพื่อระดมความคิดระหว่างผู้ร่วมงาน กระต้นให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน สร้างบรรยากาศแห่งความ
ร่วมมือร่วมใจในหมู่คณะ อันจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและการมีมิตรภาพที่ดี ตลอดทั้งสร้างความคุ้นเคยและ
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ความเป็นกัลยาณมิตร เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลภายในกลุ่ม สามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งได้
อย่างสร้างสรรค์
1.7 การอานวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้นาตนเอง หมายถึง การที่ผู้บริหารมีความ
ประพฤติในการเสริมสร้างความพอใจโน้มน้าวจิตใจให้บุคลากรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยการอานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือ ดูแลทุกข์สุข รวมทั้งจัดสวัสดิการและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน
จัดหาวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ กาหนดระเบียบหรือแนวทางการประพฤติปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมที่ดีของโรงเรียน เพื่อเป็นการผดุงเกียรติยศและชื่อเสียงของโรงเรียน
2. สถานศึ ก ษา หมายถึ ง โรงเรี ย นที่ เ ปิ ด ท าการสอนทั้ ง ระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จานวน 25
โรงเรียน
3. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หมายถึ ง ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นหรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ผู้อานวยการโรงเรียนในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
4. ครูผู้สอน หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียน ในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือเจตคติที่ดีต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
กาลังปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งวัดได้จากระดับความพึงพอใจที่กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยนามาสอบถามจานวน
56 ข้อ
6. ประเภทสถานศึกษา หมายถึง การจาแนกลักษณะการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้า
ร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
6.1 ประถมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6.2 ขยายโอกาสทางการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
7. ประสบการณ์ หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สมมติฐานในการวิจัย
1. ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาต่างกันมีความแตกต่างกัน
2. ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความแตกต่างกัน
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ตัวแปรตาม

สถานภาพของครูผู้สอน ได้แก่
1. ประเภทของถานศึกษา
1.1 ประถมศึกษา
1.2 ขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
2.1 ประสบการณ์น้อยกว่า5 ปี
2.2 ประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปี ถึง10 ปี
2.3 ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษา 7 ประการ
1. การทาให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง
2. การแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง
3. การกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง
4. การสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก
5. การอานวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยให้
รางวัลและการตาหนิทางสร้างสรรค์
6. การสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยการสร้าง
คณะทางาน
7. การอานวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้นาตนเอง

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาอาเภอโป่งน้าร้อนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 ประชากรทั้งหมด 283 คน
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 165 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) และการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และ
มอร์แกน (Krejcie; & Mogan. 1970)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกีย่ วข้องกับภาวะผู้นาและความพึงพอใจเพื่อ
นามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาแบบสอบถามที่เกีย่ วกับภาวะผู้นาและความพึงพอใจตามแนวคิดหรือทฤษฎีที่คล้ายคลึงกัน
หรือเกี่ยวข้อง เพื่อนามาพิจารณาปรับเปลี่ยนเป็นประเด็นคาถามเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างแบบสอบถามเป็นข้อประเด็นคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นา
ของผู้บริหารสถานศึกษา
4. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ตรวจสอบสานวนภาษาและความ
สมบูรณ์ของเนื้อหา
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5. นาแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) โดยวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของการใช้ภาษาและพิจารณา
หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม (IOC: Index of Item Objective Congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
0.80–1
6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง (Try-out) กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในเขต
อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมจันทบุรี เขต 2 จานวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์ค่าอานาจ
จาแนก (Discrimination Power) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Produck Moment
Correlation Coefficient) ผลการหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ พบว่าอยู่ระหว่าง .48-.91 ซึ่งเป็นค่าอานาจที่ยอมรับได้
7. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach. 1990: 202–204) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .98
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ด้ า นประเภทของสถานศึก ษาและประสบการณ์ ข อง
ครูผู้สอนในสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริ หารสถานศึกษาใน
อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert. 1976: 247) ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จานวน 165 ฉบับ ไปยังครูผู้สอนที่ทาการสอนในสถานศึกษาในอาเภอโป่ง
น้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับคืน 165 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 100
การจัดกระทาข้อมูล
น าแบบสอบถามมาตรวจสอบและให้ ค ะแนนน้ าหนั ก ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว บั น ทึ ก ลงใน
คอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติพื้นฐาน
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (  )
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
(IOC: Index of Item Objective Congruence)
2. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient)
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
3. ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach)
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน
1. การทดสอบที (t-test)
2. ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์จานวนครูผู้สอนในสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามประเภทของสถานศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาโดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษาใน อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตาม
ประเภทของสถานศึกษาโดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t–test)
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริห าร
สถานศึกษาใน อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตาม
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้า
ร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมจันทบุรี เขต 2
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา

.

S.D.

แปลผล

1. การทาให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง
2. การแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง
3. การกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง
4. การสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก
5. การอานวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยให้รางวัลและการ
ตาหนิทางสร้างสรรค์

3.96
4.00
3.94
3.88

.56
.57
.57
.60

มาก
มาก
มาก
มาก

4.03

.58

มาก
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6. การสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยการสร้าง คณะทางาน
7. การอานวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้นาตนเอง
รวม
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.

S.D.

3.96
3.90
3.95

.56
.57
.51

แปลผล
มาก
มาก
มาก

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้า
ร้อน ที่สอนในสถานศึกษาประเภทประถมศึกษากับขยายโอกาสทางการศึกษา
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การทาให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง
2. การแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง
3. การกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง
4. การสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก
5. การอานวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นาตนเอง
โดยให้รางวัลและการตาหนิทางสร้างสรรค์
6. การสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยการสร้าง
คณะทางาน
7. การอานวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้นา
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ประถมศึกษา
SD

3.88 .56
3.94 .58
3.89 .58
3.81 .60

ขยายโอกาส
SD

4.11 .52
4.11 .54
4.05 .53
4.02 .58

t

Sig.

-2.49*
-1.85
-1.76
-2.08*

.013
.066
.079
.038

3.99
3.89

.54
.52

4.11
4.10

.66
.62

-1.17
-2.23*

.241
.027

3.82
3.98

.57
.50

4.06
4.08

.54
.50

-2.52*
-2.27*

.012
.024

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริ หารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลของการวิจัยได้ดังนี้
1. ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับตาม
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การอานวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยให้ รางวัลและการตาหนิ
ทางสร้างสรรค์รองลงมาคือการแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง การสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นาตนเอง
โดยการสร้างคณะทางาน การทาให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง การกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง การ
อานวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้นาตนเองการสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอ
โป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามประเภทของสถานศึกษา
พบว่า ประเภทประถมศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรกคือการอานวยความสะดวกให้เกิด ภาวะผู้นาตนเองโดยให้รางวัลและการตาหนิทางสร้างสรรค์รองลงมาคือการ
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แสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง และการสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยการสร้างคณะทางาน
ส่วนอันดับสุดท้ายคือการสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก สถานศึกษาประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือการทาให้บุคลากรเป็น
ผู้นาตนเองรองลงมาคือการแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง และการอานวยความสะดวกให้เกิด ภาวะ
ผู้นาตนเองโดยให้รางวัล และการตาหนิทางสร้างสรรค์ ส่วนอันดับสุดท้าย คือการสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก
และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่มีสถานศึกษาประเภทประถมศึกษากับขยายโอกาสทาง
การศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการแสดงเป็นแบบฉบับ
ให้บุคลากร เป็นผู้นาตนเอง การกระตุ้นให้บุคลากร ตั้งเป้าหมายด้วยตนเองและการอานวยความสะดวกให้เกิดภาวะ
ผู้นาตนเองโดยให้รางวัล และการตาหนิทางสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา พบว่า ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การอานวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยให้รางวัลและการตาหนิทาง
สร้างสรรค์รองลงมาคือการสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยการสร้างคณะทางานและการทาให้บุคลากรเป็นผู้นา
ตนเอง ส่วนอันดับสุดท้ายคือการอานวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้นาตนเอง ประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10
ปี โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดั บตามค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ
การอานวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นาตนเอง โดยให้รางวัลและการตาหนิทางสร้างสรรค์รองลงมาคือการแสดงเป็น
แบบฉบับให้บุคลากร เป็นผู้นาตนเอง และการทาให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง ส่วนอันดับสุดท้ายคื อการสร้างรูปแบบ
ความคิด ในทางบวก ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับตามค่า
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือการแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากร เป็นผู้นาตนเอง รองลงมาคือการ
สนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยการสร้างคณะทางาน และการกระตุ้นให้บุคลากรตั้ง เป้าหมายด้วยตนเอง ส่วน
อั น ดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ การสร้ า งรู ป แบบความคิ ด ในทางบวก และเมื่ อ จ าแนกตามประสบการณ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านใน
สถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น การแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเองแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ด้านการบริหารศึกษาให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดทุกคน โดยกาหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มวี ุฒปิ ริญญาตรีแต่ไม่มีวุฒิทางการบริหารการศึกษา
ต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน มี
คุณธรรม จริยธรรม และผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึก ษาธิการและต้องผ่านเกณฑ์ตาม
กาหนด อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับได้ให้ความสนใจที่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อ
นาพาไปสู่ความสาเร็จ ตามเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับ ดวงกมล สุริยะวงษา (2556) ทีท่ าการศึกษาวิจัยเรื่อง
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ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัย
พบว่า 1. พฤติกรรมภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2. ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครู ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่ง
น้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามประเภทของสถานศึกษา พบว่า
สถานศึกษาประเภทประถมศึกษากับขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ยกเว้นด้ านการแสดงเป็น แบบฉบับให้บุ คลากร เป็ นผู้ นาตนเอง การกระตุ้ นให้บุ คลากร
ตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง และการอานวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยให้รางวัล และการตาหนิทาง
สร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของสถานศึกษาประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาสูง
กว่าสถานศึกษาประเภทประถมศึกษาทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาได้
ผ่านการเป็นผู้บริหารมาเป็นเวลานานและผ่านการบริหารสถานศึกษามาหลายแห่งแล้ว จึงทาให้มีประสบการณ์ใน
การบริหารมีความเข้าใจหลักในการบริหารงานมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาประเภทประถมศึกษา ส่วนในด้านการ
แสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากร เป็นผู้นาตนเอง การกระตุ้นให้บุคลากร ตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง และการอานวยความ
สะดวกให้เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยให้รางวัล และการตาหนิทางสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญนั้น อาจ
เป็ นเพราะขนาดของสถานศึ กษาในอาเภอโป่ง น้าร้อ นมี ขนาดที่ไม่แ ตกต่ างกัน มากจึ งท าให้จ านวนบุค ลากรใน
สถานศึกษาไม่แตกต่างกันมาก ดังนั้นผู้บริ หารกับครูผู้สอนจึงมีความใกล้ชิดกันจึงทาให้บุคลากรไม่ได้สังเกตถึงการ
แสดงออกของผู้บริหารด้านการแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากร เป็นผู้นาตนเอง การกระตุ้นให้บุคลากร ตั้งเป้าหมาย
ด้วยตนเอง และการอานวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยให้ร างวัล และการตาหนิทางสร้างสรรค์ หรือ
ผู้บริหารไม่ได้แสดงภาวะผู้นาในด้านเหล่านี้ เพราะความใกล้ชิดและคอยเกื้อหนุนกันเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามปกติไม่ได้กระตือรือร้นที่จะพัฒนางานให้มากขึ้นจนเห็นความชัดเจนในการแสดงภาวะผู้นาด้านดังกล่าว ซึ่งอาจ
เพราะข้อจากัดในเรื่องของจานวนบุคลากร งบประมาณ สถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับกนกรักษ์ สุวรรณ (2557: 103-104)
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารสตรีกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ผล
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษา
พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น การแสดงเป็นแบบฉบั บให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารได้แสดงภาวะผู้นากับครูผู้สอนในด้านการทาให้
บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง การกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง การสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก การ
อานวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยให้รางวัลและการตาหนิทางสร้างสรรค์การสนับสนุนให้เกิดภาวะนา
ตนเองโดยการสร้างคณะทางานและการอานวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้นาตนเองอย่างเสมอภาคโดยไม่
แบ่งแยกประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับวัชรินทร์ เสาะก่าน (2555) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อภาวะผู้นา
ของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอบึงกาฬ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อแนะนาทั่วไป
เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาอาเภอโป่งน้าร้อนสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ดาเนินการบริหารงานและจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้ ผู้บริหารและครูควรทาความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ที่สาคัญของตนเอง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้านการทาให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง ผู้บริหารควรมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้บุคลากรกาหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการปฏิบัติงานด้วยตั วเอง พร้อมทั้ง
กระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้บุคลากรแต่ละคนได้ทางานและรับผิดชอบ
งานอย่างเต็มที่ ควรเพิ่มความสนใจในการให้คาแนะนาแก่บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้วยการนิเทศ กากับ
ติดตาม
2. ด้านการแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้นาตนเอง ผู้บริหารควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน กระตุ้นให้บุคคลากรกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและทางานเป็นทีม ปฏิบัติตนให้
เป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี พร้อมทั้งให้เกียรติและยอมรับในความคิดเห็นของบุคลากร ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างโดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค
เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานต่อไป
3. ด้านการกระตุ้นให้ให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง ผู้บริหารควรให้กาลังใจบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานเพื่อนาไปสู่เป้าหมายของตนเอง แนะนาบุคลากรให้เวลาบุคลากรเพื่อแนะนาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอย่าง
เต็มที่ พร้องทั้งแนะนาบุคลากรเรื่องการสร้างความคาดหวังให้กับตนเอง
4. ด้านการสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรคิดค้นและเลือก
แนวทางที่หลากหลายเพื่อปฏิบัติงาน มีแนวคิด หลักการและทฤษฎีใหม่ในการปฏิบัติ งานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนด แสดงความคิดเห็นและแง่คิดที่ดีเป็นประจา มีเจตคติที่ดีต่อการทางานตระหนักถึงปัญหาและวิธีแก้ไขอย่างมี
เหตุผล พร้อมทั้งเป็นผู้มีความมั่นคงทางอารมณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเพิ่มความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยต้องควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
5. ด้านการอานวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยให้รางวัลและการตาหนิทางสร้างสรรค์
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องพึงระวังในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ โดยไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึก
ว่า เกิดความลาเอียง หรือขาดความชอบธรรม บริหารงานในสถานศึกษาโดยใช้การกระจายอานาจ ให้คาปรึกษาแนะ
แนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษารู้สึกว่าตนเอง
เป็ น ส่ ว นสาคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นความสาเร็ จ มาสู่ องค์ ก ร พร้ อ มทั้ งยกย่ อ งชมเชยบุค ลากรที่ป ฏิ บั ติ ง านประสบ
ความสาเร็จให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจและเป็นแรงกระตุ้นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
6. ด้านการสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นาตนเองโดยการสร้างคณะทางาน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และส่งเสริมการทางานเป็นทีม เสนอแนวทางการพัฒนา
ตนเองและทีมงาน ให้ความรู้และเทคนิคในการเป็นผู้นาที่ดีแก่บุคลากรในหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการ
ประเมิ น ความสาเร็ จ ของที ม งาน สร้ า งระบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น ตลอดทั้ ง สร้ า งความคุ้ น เคยและความเป็ น
กัลยาณมิตรให้เกิดขึ้นทั้งองค์กร
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7. ด้านการอานวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้นาตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การเอา
ใจใส่ดูแลช่วยเหลือทุกข์สุขของบุคลากรในสถานศึกษาอย่างถ้วนทั่วอย่างเสมอภาคกันจัดสวัสดิการและการบริการ
ต่างๆ ให้กับบุคลากรอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรและ
ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้เกิดความรักและผูกพันในองค์กร
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้พบว่าความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
การสร้างรูปแบบความคิดในทางบวกต่ากว่าด้านอื่นๆ ดังนั้น ควรวิจัยถึงปัจจัยที่เกื้อหนุนการสร้างรูปแบบความคิดใน
ทางบวกของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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NBUE077: การมี ส่ วนร่ วมของครู ในการบริ หารงานโรงเรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
PARTICIPATION OF TEACHERS IN SCHOOL ADMINISTRATION, THE CHANTABURI PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
ฤทัย สุขเลิศ *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยจาแนกตามประสบการณ์การสอน และขนาดของโรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จานวน
297 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (  )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าเอฟ (F test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 โดยรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การสอน พบว่า ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหาร
งบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการมี ส่ ว นร่ ว มของครู ใ นการบริ ห ารงานโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เมื่อจาแนกตามขนาดโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมของครู, การบริหารงานโรงเรียน
Abstract
This purpose of this research was to study teachers’ participation in school administration, the
Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2, classified by teaching experience and size of
school, using a 5-rating scale questionnaire with 297 teachers. The data were analyzed using mean
score, Standard Deviation, and F test.
The results revealed as follows:
1. Participation of teachers in school Administration of the Chantaburi Primary
Educational Service Area Office 2 overall was at a “high” level.
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2. Participation of the teachers in school Administration, the Chantaburi Primary
Educational Service Area Office 2, classified by teaching experience found significantly difference in the
aspect of academic management at .05 level, but were not significant different in the aspects of general
management, budget management, and personal management.
3. Participation of the teachers in school administration, the Chantaburi Primary
Educational Service Area Office 2, classified by size of school was not significant different.
Keyword: Participation of teacher, school administration
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โรงเรียนนับว่าเป็นหน่วยงานที่สาคัญที่สุดในการศึกษา เพราะโรงเรียน ถือว่าเป็นหน่วยงานปฏิบัติงาน ผล
ของการดาเนินงานจัดการศึกษาจึงขึ้นอยู่กบั ความสามารถในการบริหารงานการจัดการของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน
และครูจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดหลักการและกระบวนการในการนาปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์
และการจัดการ มาพัฒนาโรงเรียน “คน” เป็นบุคลากรที่สาคัญที่สุดในการบริหารงาน เพราะคนเป็นผู้ใช้ปัจจัยต่างๆ
ในการบริหารงาน ดังนั้นในการดาเนินการบริหารโรงเรียน การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครูจึงเป็นสิ่งสาคัญ
ที่สุด โดยให้ครูทุกคนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการบริหารโรงเรียน ตั้งแต่การวางแผนงานการดาเนินงาน
การติดตามประเมินผลงานและเผยแพร่ประชาสัมพั นธ์ มีการกระจายอานาจการบริหาร แบ่งหน้าที่รับผิดชอบและมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียน การบริหารโรงเรียน จาเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ และต้องอาศัย
ข้อมูลจากผู้ร่วมงาน ซึ่งได้แก่ครูในโรงเรียน จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งในการให้ครูไดมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
ถ้ามีความร่วมมือร่วมใจกั นทางานในวิสัยทัศน์เดียวกันร่วมสร้างความเข็มแข็งให้โรงเรียนได้เช่นกั น โรงเรียนจะมี
มาตรฐานหรือไม่ ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย โดยมีความผู้บริหารและครูเป็นหลักในการปฏิบัติ
(จรินทร์ ถาวรสิน. 2550)
การบริหารงานทั่วไปเป็นงานเกี่ยวกับการจัดระบบการบริหารองค์การ ให้การสนับสนุนงานอื่นๆ บรรลุตาม
มาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุน และการอานวยการ
ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวั ตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงานเป็นหลัก โดยเน้นโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและ
องค์การที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผล (ชุมพล ไวทยานนท์. 2549) ในการ
บริหารงานโรงเรียนจาเป็นต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ รวมทั้ง จากครูและบุคลากรในโรงเรียนมาประกอบกับ
การตัดสินใจจึงจาเป็นอย่างยิ่งให้ครูเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารงานโรงเรียน นอกจากนั้นการให้ครูเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงานจะส่งผลให้งานมีคุณภาพ (ภาวนา วงสวาห์. 2541: 2)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน ปัญหา อุปสรรคและแนวทาง
ในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง นามา
วางแผนและกาหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาโรงเรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการมี ส่ว นร่ ว มของครู ใ นการบริ ห ารงานโรงเรี ย น สั ง กั ด สานัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน และขนาดของโรงเรียน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป และ
การบริหารงานบุคคล โดยศึกษาและเปรียบเทียบ จาแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ตัวแปอิสระ
ประสบการณ์การสอน
1. น้อยกว่า 10 ปี
2. ตั้งแต่ 10–20 ปี
3. มากกว่า 20 ปี
ขนาดของโรงเรียน
1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนขนาดกลาง
3. โรงเรียนขนาดใหญ่

ตัวแปรตาม
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ค รู ใ น ก า ร
บริหารงานโรงเรียน
1. การบริหารงานวิชาการ
2. การบริหารงานงบประมาณ
3. การบริหารทั่วไป
4. การบริหารงานบุคคล

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานในการวิจยั
การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การสอนและขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 ครู จานวน 1,326 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต/ปี
การศึกษา 2559 ครู จานวน 297 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของ
ขนาดโรงเรียน
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ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
ประสบการณ์การสอน แบ่งเป็น 3 ระดับคือ
- ประสบการณ์การสอนน้อยกว่า 10 ปี
- ประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 10–20 ปี
- ประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี
ขนาดของโรงเรียน แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ
- โรงเรียนขนาดเล็ก
- โรงเรียนขนาดกลาง
- โรงเรียนขนาดใหญ่
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ภารกิจบริหารงาน
โรงเรียน 4 ด้าน คือ
2.1 การบริหารงานวิชาการ
2.2 การบริหารงานงบประมาณ
2.3 การบริหารงานบุคคล
2.4 การบริหารงานทั่วไป
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์สอน และขนาด
ของโรงเรียน ในการทางานของครูมีลักษณะเป็นแบบสารวจรายงาน (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการบริหารงานของครูในโรงเรียนอาเภอโป่งน้าร้อน
สังกั ดสานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษาจัน ทบุ รี เขต 2 ซึ่งมี ลัก ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ในภารกิจงานบริหารโรงเรียน 4 งาน ได้แก่ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน เพื่อนามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว. 2535: 22–25)
5 หมายถึง ครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนมากที่สุด
4 หมายถึง ครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนมาก
3 หมายถึง ครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนปานกลาง
2 หมายถึง ครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนน้อย
1 หมายถึง ครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนน้อยที่สุด
2. ก าหนดนิ ย ามศั พ ท์ ต ามเอกสารและงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาค้ น คว้ า เพื่ อ เป็ น กรอบในการสร้ า ง
แบบสอบถาม
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3. ร่างแบบสอบถามตามภารกิจงานบริหารโรงเรียน 4 งาน
4. นาร่างแบบสอบถามเสนอต่อประธานกรรมการและกรรมการควบคุม เพื่อให้คาแนะนาและเสนอ
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา ตรวจสอบความเหมาะสมและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
5. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าอานาจจาแนกรายข้อมาหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
6. นาแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ได้ รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น มา เป็ น จ านวนทั้ ง สิ้ น 297 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ของ
แบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืน
2. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ มาตรวจสอบให้คะแนนตามน้าหนักของแต่ละข้อ เพื่อนาไปวิเคราะห์
โดยวิธีทางสถิติด้วยการคานวณทางคอมพิวเตอร์
การแปลความหมายของคะแนน โดยให้เกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2535: 2225) นาเสนอข้อมูลการวัดระดับการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน ดังนี้
4.51–5.00 หมายความว่า มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51–4.50 หมายความว่า มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
2.51–3.50 หมายความว่า มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
1.51–2.50 หมายความว่า มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย
1.00–1.50 หมายความว่า มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. นาผลการคานวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดประสงค์ที่ต้องการจะศึกษาต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน
- สถิติค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
- ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
- พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC)
- คานวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale)
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) ของ Cronbach
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
การเปรี ยบเทียบการมีส่ว นร่ว มในการบริห ารงานของครูสัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์สอนและขนาดของโรงเรียนใช้สถิติการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบด้วยค่าเอฟ (F test)
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สรุปผลการวิจัย
1. การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามลาดับดังนี้ ด้านการ
บริหารงานวิชาการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.45, S.D.= .73) รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป (  = 4.34,
S.D. = .73) ด้านการบริหารงานงบประมาณ (  = 4.33, S.D. = 1.07) และ ด้านการบริหารงานบุคคล (  = 4.30,
S.D. = 1.79) ตามลาดับ
2. ผลการเปรี ย บเที ย บ การมี ส่ว นร่ ว มของครู ใ นการบริ ห ารงานโรงเรี ย น สั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษาสรุปได้ดังนี้
2.1 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์สอนที่ต่างกันการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ครูที่มีประสบการณ์ทางาน 10–20 ปี การมีส่วนร่วมของครูใน
การบริหารงานโรงเรียนในด้านการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตาม ขนาดโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาด
ใหญ่ โดยรวมและรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้าน
การบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานทั่วไป การบริหารงานงบประมาณและ และการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้เพราะพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 39 และมาตร 40 กาหนดให้มีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังสถานศึกษาโดยตรง รูปแบบการบริหารจึง
มีการเปลี่ยนแปลง โดยการนาการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) มาดาเนินการบน
พื้นฐานความเชื่อว่า การปรับเปลี่ยนที่มีพลังเพียงพอ จะมีผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสู งขึ้น การบริหารแบบ
โรงเรียนเป็นฐานมีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปรับปรุงคุณภาพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. 2549: 11) ซึ่งในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนต่างๆ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พร้อมวุฒิ แสงวิเชียร (2555) ที่ทาการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียนกลุ่ม
ระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง พบว่าการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียนกลุ่มระยองวิทยาคม จังหวัด
ระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านแล้วเรียงลาดับจากมาไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานบุคคล และสอดคล้องกับ
ศิราณี กุลฉวะ (2555) ทีศ่ ึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดจันทบุรี พบว่า
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานการบริหารงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก
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1.1 การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากงานวิชาการเป็นหัวใจสาคั ญ
ในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่ดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อสังคม และ
สามารถอยู่ในสังคมที่สีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่าง จึงจาเป็นที่จะจ้อง
ใช้วิชาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจาวั นได้ (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ . 2528: 17)
ผู้บริหารโรงเรียนจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดโอกาสให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการบิหารงานวิชาการมาก
ที่สุด เพราะงานวิชาการเกี่ยวข้องโดยตรงกับครูผู้สอน ในด้านการเรียนการสอนครูผู้สอนต้องรู้สภาพปัญ หาต่างๆ ใน
งานวิชาการเป็นอย่างดี ซึ่งจะทาให้ได้รับข้อมูลกว้างขวางครอบคลุม และจะช่วยให้การตัดสินใจสั่งการถูกต้องยิ่งขึ้น
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสรี หมื่นพล (2552) ทีไ่ ด้ศึกษาการมีส่วนร่วมการบริหารงานของครูในโรงเรียนอาเภอ
พานทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาชลบุรี เขต 2 พบว่า การมีส่วนร่วมการบริหารงานของครูในโรงเรียน
อาเภอพานทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านงานบริหารวิชาการอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ทัศนีย์ ทองทวีวัฒน์ (2554) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อาเภอตาพระยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการ
บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาเภอตาพระยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ด้าน
งานบริหารวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย คือ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานทั่วไป การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
1.2 การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากในการจัดการศึกษาต้องอาศัย
ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อให้การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับผู้เรียนมากที่สุด
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร แสงสุตา (2555) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อาเภอองครักษ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พบว่าการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาเภอองครักษ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ด้านการบริหารทั่วไปอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พร้ อมวุฒิ แสงวิเชียร
(2555) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียนกลุ่มระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
พบว่าการการมีส่วนร่วมของครูการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียนกลุ่มระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
ด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก
1.3 การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการบริหารงานงบประมาณทั่วไปอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากในการบริหาร
โรงเรียนจาเป็นต้องใช้งบประมาณที่ได้รับการสัดสรรมาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิพลในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนมากที่สุด และ
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานผิดพลาดหรือละเลย จะได้รับโทษ
ค่อนข้างรุนแรงและชัดเจนกว่างานอื่น (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ . 2543: 17) ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวผู้ บริหารโรงเรียนจึ งให้ความสาคัญกับ งานด้านนี้เป็นพิเ ศษในการบริหารงาน โดยยึ ดกฎระเบียบอย่า ง
เคร่งครัด อีกทั้งยังสอดคล้องกับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิราณี กุลฉวะ (2555) ได้ทาการศึกษาการมีส่วนร่วมใน
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การบริหารงานการบริหารงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดจันทบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
การบริหารงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดจันทบุรี ด้านบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก
1.4 การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนมีส่วน
สาคัญในการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันวางแผนในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มีขวัญ
กาลังใจในการทางาน สอดคล้องกับ งานวิจัยของเสรี หมื่นพล (2552) ได้ทาการศึกษาการมีส่วนร่วมการบริหารงาน
ของครูในโรงเรียนอาเภอพานทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 พบว่าการมีส่วนร่วมการบริหารงาน
ของครูในโรงเรียนอาเภอพานทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุ รีเขต 2 ด้านงานบริหารงานบุคคลอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับ ของนุสรา วงศ์จันทรา (2557) ได้ทาการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงาน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่าการมีส่วนร่วมของครูในการ
บริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด้านการบริหารงานบุคคล
อยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบในการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2.1 เปรียบเทียบระดับการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์สอน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากในการบริ ห ารงาน ครู ทุ ก คนจะมี ส่ ว นร่ ว มในการท างานของโรงเรี ย น โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
ประสบการณ์มากหรือน้อย และระบบการคัดสรรเข้ารับราชการครูได้กาหนดคุณสมบัติไว้ได้อย่างเหมาะสม ครูที่มี
ประสบการณ์น้อยในการทางาน มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้เท่ากับครูที่มีประสบการณ์มาก ถ้าได้รับ
การพัฒนา และถ่ายทอดความรู้จากครูที่มีประสบการณ์มาก และจาทาให้ครูที่มีประสบการณ์น้อยได้เรียนรู้วิธีการ
ทางาน พัฒนางาน พัฒนาโรงเรียนในลาดับต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภนิตย์ ลีนาค (2557) ได้ศึกษาการมี
ส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรี ย นปากช่ อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 31 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ทางาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
2.2 เปรียบเทียบการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจาก โรงเรียนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีส่วนร่วมใน
การบริหารโรงเรียน ขนาดเล็ด ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ภาระหน้า ที่ ในการท างาน การร่ วมมือ ในการท างานเพื่ อ ให้ ผู้เรี ย นมี คุ ณภาพและเป็น อนาคตที่ ดี ของชาติ ต่อ ไป
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรประสิทธิ์ พันสอาด (2553) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงาน
โรงเรียน ในอาเภอขลุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่าผลการเปรียบการมีส่วน
ร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียน ในอาเภอขลุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 จาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การบริหารงานวิชาการ ควรเปิดให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ด้านการ
วางระบบประกันคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถจัดทาหลักสูตรโรงเรียนได้ และการจัด
ระเบียบด้านการบริหารงานวิชาการ
2. การบริหารงานงบประมาณ ควรเปิดให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การจัดหาพัสดุให้โรงเรียน
การก าหนดรู ป แบบรายการ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของครุ ภัณ ฑ์ ห รื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ใ ช้ เ งิ น งบประมาณเพื่ อ เสนอต่ อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี
3. การบริห ารงานทั่ วไป ควรเปิด ให้ ครู มีส่วนร่ว มในการบริห ารงาน การจั ดท าแผนกลยุท ธ์ข อง
โรงเรียน การดาเนินงานปกครองชั้นเรียน และการสารวจภูมิแหล่งวิทยากรและปัญญาท้องถิ่น
4. การบริหารงานบุคคล ควรเปิดให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การพิจารณาความดีความชอบ
ให้กับบุคลากรในโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความเป็นธรรม และ
การสรรหา บรรจุแต่งตั้งอย่างเป็นระบบและเหมาสม
5. ควรส่งเสริมให้ ครูทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน มีโอกาสในการตัดสินใจแสดง
ความคิดเห็น สามารถใช้ความสามารถในการทางานอย่างเต็มศักยภาพ
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
ผลการวิจัยพบว่า งานที่ครูมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ได้แก่ การบริหารบุคคล คืองานการพิจารณาความดี
ความชอบให้กับบุคลากรในโรงเรียน ดั งนั้นจึงควรศึกษาปัญหาที่มีผลต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของครูในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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NBUE078: บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ROLES OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS ON EDUCATIONAL MANAGEMENT
OF SCHOOLS UNDER THE CHACHOENGSAO PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE
AREA OFFICE 2
สมยศ ฤทธิรณสกุล *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใน 4 ดาน ไดแก
ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริห ารงานบุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารทั่วไป
จําแนกตามอายุ ระดับการศึ กษา และประสบการณ ในการบริหาร ประชากรที่ใ ชใ นการวิจั ยครั้ งนี้ ได แก ผูบริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้น ฐานของสํา นักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษาฉะเชิง เทรา เขต 2 จํา นวนทั้ งหมด 113 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 60 ขอ มีค า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.99 สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)
ผลการวิจัยพบวา
1. บทบาทหน าที่ ข องผู บ ริ หารสถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานในการจัด การศึ ก ษาของโรงเรีย นในสั ง กั ด
สํา นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิง เทรา เขต 2 โดยภาพรวมมีบ ทบาทอยู ใ นระดับ ปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับมาก สวนดาน
อื่นๆ ผูบริหารมีบทบาทอยูในระดับปานกลาง
2. ผูบริหารที่มีอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการบริหารตางกัน มีบทบาทหนาที่ในการ
จัดการศึกษาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: บทบาทหนาทีข่ องผูบริหาร, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Abstract
The purposes of this research were to study and compare the roles and duties of basic school
administrators in educational management of schools under the Chachoengsao Primary Educational
Service Area Office 2 in 4 aspects: academic management, personnel management, budget
management, and general administration, classified by age, education level, and management
experience. The samples used in this study were 113 primary school administrators of the Chachoengsao
Primary Educational Service Area Office 2. The instrument was a 5-rating scale questionnaire which had
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a reliability of 0.99. The data were analyzed by percentage, mean, Standard Deviation, and One-way
analysis of variance.
The results revealed that
1. Roles of the school administrators who have to manage primary education under the
Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2 in an overall were at a “moderate” level.
Considering each aspect found the academic administration was at a high level, but the other 3 aspects
were at a moderate level.
2. Age, education level, and management experience had no influence on the school
administrator' s roles.
Keywords: Roles of school administratos, Basic education school
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สังคมไทยมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน ในชวงที่ผานมา อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในเชิงของ
ความยั่งยืน เรายังขาดภาวะสมดุล ยังมีปญหาสําคัญที่จะตองดูแลแกไข บางเรื่องก็อยูในขั้นวิกฤต อันมีเหตุทั้งที่เกิด
จากสภาพภายในสังคมและจากการคลอยตามกระแสโลกาภิวัตนของโลก ทั้งนี้ ควรมีการทบทวน เพื่อใหเกิดความ
ตระหนักรูรวมกัน จะเห็นไดจากคุณภาพการศึกษาของประชากรไทยที่มีคาเฉลี่ยต่ําลง และมีมาตรฐานคอนขางต่ํา
เมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศในระดับเดียวกัน การศึกษาขาดเอกภาพดานนโยบาย สถานศึกษาขาดอิสระและความ
คลองตัวในการบริหารจัดการ ขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน ชุมชน สถาบันทางสังคม ดังจะเห็นไดวา สังคม
ทุกวันนี้ และในอนาคตเปนสัง คมฐานความรูที่การเรียนรู ความรูและนวัตกรรมเปน ปจจัยสํ าคัญในการพัฒ นาจึง มี
ความจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งส ง เสริ ม และสร า งสภาพการณ เ พื่ อ การเรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนสว นใหญในประเทศ โดยยึดหลักการใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามี
สวนรวมในการกําหนดและตั ดสินใจในกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวของกับตนเองและชุ มชนทองถิ่น การสนับสนุนให
สังคมทุกสวนและทุกระดับ ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และการสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอความสําเร็จ ใน
การปฏิบัติเ ชนนี้จ ะทําใหเกิด พลังชุ มชนทองถิ่ นที่เข มแข็ง อันจะเปน ฐานรากที่ มั่นคงในการพัฒนาประเทศอยางมี
เสถียรภาพและยั่งยืนตลอดไป (กรมวิชาการ. 2545: 1)
การจั ดการศึ กษา ถื อเป นกระบวนการหนึ่ งที่ ชว ยในการพั ฒ นาคุณภาพชีวิ ต ของคนในชาติใ ห สามารถ
ดําเนิ นชีวิต ในสั งคมไดอยา งสัน ติสุข และมี สวนในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเ ปาหมายและเกื้ อกูลต อการพัฒนา
ประเทศไดอ ยา งเหมาะสมและสอดคลอ งกั บความเปลี่ ยนแปลงในทุก ๆ ดานของประเทศ ดัง นั้น ความมุง หมายที่
สําคัญของการจัดการศึกษาของชาติจึงเนนที่การพัฒนาบุคคลใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ ทั้งดาน
รางกาย สติปญญา สังคม อารมณ และจิตใจโดยรัฐจะทําหนาที่เปนศูนยกลางในการดูแลการศึกษาของชาติเอง ใน
ระยะเวลาที่ผานมากลับพบวาการศึกษามีขอจํากัดจากทั้งระบบการแขงขันทางการศึกษา กระบวนการเรียนรูที่ยังขาด
ประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนขาดการพัฒนา เด็กไรความสุขที่จะเรียนรู ครูถูกคาดหวังและเรียกรองในหลายๆ ดาน ซึ่ง
สงผลใหครูขาดขวัญกําลังใจในการที่จะเรียนรูและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนของตนใหมีประสิทธิภาพ ถึงแม
จะมีผูป กครองนักเรีย นไดเข ามารว มมือเฉพาะทางดานวั ตถุหรือ เงินบริ จาคเท านั้น ดั งนั้น การรวมมือทางดานการ
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พัฒนาการศึกษาในระบบของความคิดวิเคราะหเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาจึงยังไมเกิดขึ้น ความรวมมือจึง
มี ลั ก ษณะเฉพาะกรณี เฉพาะกรณี เ สี ย มากกว า และยั ง ไม ส ามารถก อ ประโยชน ไ ด อ ย า งเต็ ม ที่ (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาแห ง ชาติ . 2545: 106) ดั ง นั้ น การศึ ก ษาเป น รากฐานที่ สํา คั ญในการสร า งสรรค ค วาม
เจริญก าวหน าและแกไขปญหาตางๆ ในสั งคมไดเนื่อ งจากการศึ กษาเปนกระบวนการที่ จะชว ยใหบุ คคลไดพัฒนา
ตนเองตลอดชวงชีวิต สามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถดานตางๆ ที่จะดํารงชีพไดอยางมีความสุขรูเทากัน
การเปลี่ยนแปลงรวมเปนพลังสรางสรรค การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนไดการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
บรรลุจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยหลักที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
ประการหนึ่งคือ ผูบริห าร ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาที่จะขับ เคลื่อนพลังการปฏิบัติรูปการศึ กษาชาติ
จะตองมีความรูความเขาใจการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกง คนดี มี
ความสุข (เฉลิมพล พินทอง. 2546: 2)
ดัง นั้ น จะเห็ นได วา บทบาทของผู บ ริห ารสถานศึ กษาเป น สิ่ง ที่ จํา เป น จึ งต อ งมี ก ารพั ฒนาปรั บ เปลี่ ย น
บทบาทความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาใหสอดคลองกับแนวทางของสถานศึกษา อันเปนผลมาจากการ
กระจายอํานาจการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทยในยุคปจจุบัน ซึ่งถาศึกษาองคประกอบ
ของการปฏิรูปการศึกษาจะพบวามีการดําเนินการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ในสวนของการปฏิบัตินั้นไดมี
การกําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษา ตั้งแตระดับสูง คือ ระดับกระทรวง จนถึงระดับลาง คือ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ทั้งนี้ไดมีการกําหนดหลักการ แนวปฏิบัติไวในกฎหมายการศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวของในหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคั บ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ สภาครูและบุค ลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546 พระราชบั ญญั ติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 พระราชบั ญญั ติ ระเบี ย บ
ขาราชการครู และบุค ลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 รวมทั้งแนวปฏิบัติ หนังสื อมอบอํ านาจ จากหนวยงานทั้งใน
ระดับกระทรวง และตนสังกัด เปนตน แตถึงแมจะมีกฎหมายการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งแนวปฏิบัติใหกับ
ผูบริหาร ตลอดจนผูเกี่ยวของหรือมีสวนรวมทางการบริหารสถานศึกษา ไดแก ครู บุคลากร และกรรมการสถานศึกษา
ในชวงระยะเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน พบวา มีอุปสรรคปญหาสําคัญหลักๆ 3 ประการ ไดแก 1) ปญหาที่เกิดจาก
ระเบียบ กฎหมาย ที่ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 2) ปญหาโครงสรางทางการบริหารงาน ทั้งในระดับกระทรวง
สํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา และ 3) ปญหาที่เกิดจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามโครงสรางตั้งแตระดับกระทรวง
จนถึ ง ระดั บ สถานศึ กษา ซึ่ง ส ว นใหญ เ กิด จากการไมเ ข า ใจบทบาทหรื อ การปรับ เปลี่ ยนบทบาทวิ ธี การทํ างานให
สอดคลองเปนไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาสวนมากยังยึดติดหรือเคยชินกับ
วัฒนธรรมการบริหารงานแบบดั้งเดิม ไมปรับบทบาท และไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง เปนตน ซึ่งจากปญหาดังกลาว
ลว นส งผลต อประสิท ธิภ าพการบริห ารจั ดการศึก ษาตอ สถานศึก ษาระดับ ขั้ นพื้ นฐานไม เป นไปตามเป าหมายและ
วัตถุประสงคของการบริหารการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
จากสาเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัด
การศึ กษาของโรงเรีย นในสัง กัด สํ านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษาประถมศึก ษาฉะเชิง เทรา เขต 2 เพื่ อจะได ทราบว า
ผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทในดานใดบางจึงจะสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาผูบริหารและการบริหารสถานศึกษาตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใน 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารทั่วไป
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใน 4ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ
ดา นการบริ ห ารงานบุ ค คล ดา นการบริ ห ารงานงบประมาณ และด า นการบริ ห ารทั่ วไป จํ า แนกตาม อายุ ระดั บ
การศึกษา และประสบการณในการบริหาร
นิยามศัพทเฉพาะ
บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของผูบริหารในการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียนใหมีความคลองตัวในการบริหารจัดการและมีประสิทธิภาพ ใน 4 ดาน คือ
1. การบริ ห ารงานวิ ช าการ หมายถึ ง การบริ ห ารการศึ ก ษาของโรงเรี ย นในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
กระบวนการเรี ยนรู สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรีย นรู รวมถึงการประกัน คุณภาพภายในสถานศึก ษา การ
นิเทศติดตาม การแนะแนว การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนการศึกษา การประสานความรวมมือกับสถาบันอื่นใน
การสงเสริมและสนับสนุนความรูดานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว และองคกรอื่นๆ
2. การบริ หารงานบุ คคล หมายถึง การบริห ารการศึ กษาในการวางแผนอั ตรากํ า ลัง และกํ าหนด
ตําแหนงสรรหา บรรจุแตงตั้ง รวมทั้งการเสริมสรางประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานและรักษาวินัยตลอดจนการออก
จากราชการ
3. การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การบริหารการศึกษาในการจัดสรรและเสนอของบประมาณ
ระดมทรั พ ยากรและลงทุ น เพื่ อ การศึ ก ษา รวมทั้ง การเงิ น และพั สดุ และสิ นทรั พ ย จัด ทํ า บัญชี ต ลอดจนตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผล รายงานการใชเงินและผลการดําเนินงาน
4. การบริ ห ารงานทั่ วไป หมายถึ ง การบริ หารการศึก ษาในการดํ าเนิ นการธุ รการ จั ด ทํา สํ ามะโน
นักเรียน รับนักเรียน ระดมทรัพยากร พัฒนาองคกร รวมทั้ง ประสานและพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ ทาง
การศึก ษา ตลอดจน การจั ด การศึ กษาในระบบ นอกระบบตามอั ธยาศั ย และส ง เสริ มบทบาทด านวิ ช าการ ด า น
งบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารทั่วไป
ผูบริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หัวหนาสถานศึกษามีหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน
ของครู และจั ด การเรี ย นการสอนให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของโรงเรี ย นในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2
อายุ หมายถึง อายุของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2
ประสบการณในการบริหาร หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาสูงสุดของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
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ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
1. ไดขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานของ
ตนเองตอไป
2. สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ไดนําความรู ความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ไป
เปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป
3. หนวยงานอื่นและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับความรูและขอมูลจากงานวิจัย เพื่อใหความรวมมือ ชวยเหลือ
พัฒนาการบริหารการศึกษาตอไป
4. ขอมู ลที่ ได จากงานวิจั ยทั้ งหมดจะมี สว นช วยให สถานศึก ษา และเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 นําไปเปนขอมูลในการเสริมสรางและวางแผน พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในความรับผิดชอบ
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาภายใตกรอบตาม
พระราชบัญญั ติก ารศึก ษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 การจั ดการศึก ษาใน
สถานศึกษา 4 ดาน ดังนี้ ดานวิชาการ ด านงบประมาณ ดานบุคลากรและ ดานการบริหารทั่ วไปจําแนกตาม อายุ
ระดับการศึกษา และประสบการณในการบริหาร
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ขอมูลทั่วไปของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก
1. อายุ
1.1 ต่ํากวา 40 ป
1.2 40-50 ป
1.3 51 ป ขึ้นไป
2. ระดับการศึกษา
2.1 ปริญญาตรี
2.2 ปริญญาโท
2.3 ปริญญาเอก
3. ประสบการณในการบริหาร
3.1 ต่ํากวา 10 ป
3.2 10-20 ป
3.3 21 ป ขึ้นไป

บทบาทหน า ที่ ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาใน
สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใน 4 ดาน คือ
1. ดานการบริหารงานวิชาการ
2. ดานการบริหารงานบุคคล
3. ดานการบริหารงานงบประมาณ
4. ดานการบริหารทั่วไป

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ผูบริหารที่มีอายุตางกัน มีบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แตกตางกัน
2. ผู บ ริ ห ารที่ มี ระดั บ การศึ ก ษาต า งกั น มี บ ทบาทหน า ที่ ใ นการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แตกตางกัน
3. ผูบริหารที่ มีประสบการณในการบริหารต างกัน มี บทบาทหน าที่ในการจัดการศึก ษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แตกตางกัน
วิธดี ําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแ ก ผูบ ริ หารสถานศึก ษาขั้น พื้ นฐานของสํา นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ทั้งหมด จํานวน 154 คน
การเลื อกกลุ มตั วอยาง ไดแ ก ผูบ ริห ารสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานของสํา นัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษาฉะเชิง เทรา เขต 2 ทั้ ง หมด จํ า นวน 113 คน ตามตารางการกํา หนดขนาดของเครจซี แ ละมอร แ กน
(Krejcie; & Morgan. 1970: 608-609)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) จํานวน 1 ฉบับ โดย
แบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ ยวกั บข อมูลทั่ว ไปของผู บริ หารสถานศึ กษา ซึ่ งจํา แนกออกเปน อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณในการบริหาร ซึ่งเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน Check List
ตอนที่ 2 เป นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ บทบาทหน าที่ ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐานในการจั ด
การศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใน 4 ดาน คือ ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ด านการบริ หารงานงบประมาณ และดานการบริหารทั่วไป ซึ่ งเป น
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาท แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัว
แปรที่จะศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. รวบรวมขอมูลตางๆ ที่ไดจากเอกสาร งานวิจัยและการสัมภาษณ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการสราง
แบบสอบถาม เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 2 โดยกํ า หนดขอบเขตและเนื้ อ หาให ค รอบคลุ ม
วัตถุประสงค
3. สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทั้ง 4 ดาน
4. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ งและเสนอแนะ
เพิ่มเติม แลวแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
5. นําแบบสอบถามที่ไดแกไขปรับปรุงแลว ใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ
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6. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองแลวคัดเลือก
แบบสอบถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองที่มีคามากวา 0.5 ขึ้นไป
7. นํ า แบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กั บ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
8. วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.99
9. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขจนเรียบรอยสมบูรณแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอความ
เห็นชอบนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผู วิ จั ย ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย นอร ท กรุ ง เทพ ขอความร ว มมื อ จาก
ผูอํานวยการสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห ในการรวบรวม
ขอมูล จากผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
2. ผูวิ จั ยนํ า หนัง สื อ พร อมแบบสอบถาม ไปยั งผู บ ริห ารสถานศึก ษาในสั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการกรอกขอมูล ตามแบบสอบถามตามจํานวน
กลุมตัวอยางที่กําหนดไว
3. ทํา การรวบรวมแบบสอบถามที่ ต อบเสร็ จ แล ว จํ า นวน 113 ฉบั บ แล ว นํ า มาตรวจให ค ะแนน
แบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหขอมูลตอไป
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จํ า แนกออกเป น อายุ ระดั บ การศึ ก ษา และ
ประสบการณในการบริหาร วิเคราะหโดยใชคาความถี่ (frequencies) และคารอยละ (%)
ตอนที่ 2 วิเคราะหระดับบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แตละดานและโดยสวนรวมวิเคราะห
โดยใชคาเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปเทียบคะแนนคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑ ประเมินคาของ
ลิเคิรต (Likert) ดังนี้
4.51–5.00 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับมากที่สุด
3.51–4.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับมาก
2.51–3.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับปานกลาง
1.51–2.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับนอย
1.00–1.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับนอยที่สุด
การเปรี ยบเที ยบเปรี ย บเที ย บความแตกต า งคะแนนเฉลี่ย ของจํ า นวนกลุ ม ตั วอย างที่ เ ปน อิ สระกั น
มากกวา 2 กลุม ขึ้นไป โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way Analysis of Variance)
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับระดับบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการโดยการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way Analysis of Variance) จําแนกเปนรายดานและโดยภาพรวม
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สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สรุปผลไดดังนี้
1. ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีอายุระหวาง 41–50 ป จํานวน 72 คน คิดเปนเปนรอยละ 63.72
จบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 69.03 และมีประสบการณในการบริหารงานระหวาง
10-20 ป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 51.33
2. บทบาทหน าที่ ข องผู บ ริ หารสถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานในการจัด การศึ ก ษาของโรงเรีย นในสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับมากสวนดานอื่นๆ ผูบริหารมี
บทบาทอยูในระดับปานกลาง ดังรายละเอียดแตละดาน ดังนี้
2.1 ด านบริหารงานวิช าการ โดยภาพรวมอยูในระดั บมาก ( Χ = 3.54, S.D. = 0.70) เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดใหมีการแนะแนว เพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในเปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา การใหความรวมมือสงเสริมพัฒนา
ความรู ดา นวิ ช าการแกบุ คคล องค ก รครอบครั ว และชุม ชนอยา งตอ เนื่ อ งสม่ํา เสมอ และการให ความร วมมื อและ
ประสานงานในการพัฒนางานวิชาการกับหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาอื่ นที่อยูเปน ประจํา ผูมีบริหาร
สถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับปานกลาง สวนขออื่นๆ ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับมาก
2.2 ดานบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.48, S.D. = 0.72) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดใหมีการระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษาเปนไปตามระเบียบกฎหมาย
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ การจัดบริหารการเงิน ตั้งแตการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
จายเงิน การนําสงเงิน การโอนเงิน เปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด การจัดบริหารพัสดุและ
สินทรัพยของสถานศึกษา มีการจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษาเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ ย วข อ งไดอ ย า งถู ก ต อ งและเป น ป จ จุบั น การจั ดการปกครอง ดู แ ล บํ า รุ งรั ก ษา ใช และจั ด หาผลประโยชน จ าก
ทรัพย สินของสถานศึกษา รวมทั้ ง ค าธรรมเนี ยมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ ยวข อง การกําหนดแบบรู ป
รายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจางไดเปนมาตรฐานตามระเบียบ กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวของได
อยางถูกตองชัดเจน และ การจัดใหมีกองทุน เชนกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาอยางเปน
ระบบ เกิดประโยชนตอบุคลากรในสถานศึกษา ผูมีบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับมาก สวนขออื่นๆ ผูบริหาร
สถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับปานกลาง
2.3 ดานบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.33, S.D.= 0.78)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดใหมีการออกหนังสือรับรองแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณี
ตา งๆ เชน การขอมีบั ตร ประจํา ตัว การลาศึก ษาตอ ฯลฯ ไดดํ าเนิน การอยา งถู กต องและเกิด ประโยชนด านขวั ญ
กําลัง ใจ การจัดใหมีก ารนิ เทศ ติด ตาม และประเมิ นผลการปฏิบัติ งานของขาราชการครูและบุค ลากรไว อยา งเป น
ระบบ และการจั ดให มี ก ารสรุ ป รายการผลการปฏิ บั ติ ง านของการบริ ห ารงานบุ ค คลต อ ต น สั งกั ด และเผยแพร ต อ
สาธารณชน ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับมาก สวนขออื่นๆ ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับ
ปานกลาง
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2.4 ดานบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.39, S.D. = 0.67) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดใหมีการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมไวอยางเปนระบบและ
ปรากฏชัดเจน การจัดสํามะโนนักเรียนไดดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนด สามารถนําระบบขอมูลสารสนเทศจาก
การสํ า มะโน นั ก เรี ย นมาใช ป ระโยชน อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการจั ด ให มี ระบบควบคุ ม และประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานสอดคลองประสานสัมพันธกับเขตพื้นที่การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
3. การเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับระดับบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการโดยการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way Analysis of Variance) จําแนกเปนรายดานและโดยภาพรวม พบวา ผูบริหารที่
มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการบริหารตางกัน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. บทบาทหน าที่ ข องผู บ ริ หารสถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานในการจัด การศึ ก ษาของโรงเรีย นในสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะวา
ผูบริหารเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญอยางยิง่ ที่จะสนับสนุนและสรางบรรยากาศ คือ ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําใน
การสราง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกาวสูความเปนเลิศ คือ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปน
ผูบริหารมืออาชีพ บทบาทหนาที่ของผูบริหาร คือตองเปนผูนําในการปฏิบัติหนาที่บริหารงานจนเกิดประสิทธิผลใหแก
องคกร และจัดการใหองคกรไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค ทั้งกอใหเกิดประโยชน เกิดความพึงพอใจขององคกรมี
การทํ า งานอย า งจริ ง ใจ จริ ง จั ง ดั ง ที่ อุ มั ง สวารั ง (2546: 6) สรุ ป บทบาทหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มี 2 ดา นคือการจัด การศึ กษา ใหเป นไปตามจุด มุงหมาย หลักการ แนวทาง
รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา ใหเปนไปตาม
แนวทางการบริหารที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 โดยเนนการบริหารแบบมีสวนรวมของทุกฝายที่เกีย่ วของ สอดคลองกับ จันทรพิมพ วงศประชารัตน (2545) ได
ทําการศึก ษา บทบาทของผูบ ริห ารโรงเรี ยนที่มี ตอ การส งเสริม การวิ จัย ในชั้นเรีย นในโรงเรี ยนประถมศึก ษา สั งกั ด
สํานักงานการประถมศึกษาจั งหวัดสุพ รรณบุรี การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ งหมายเพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรีย น
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนกับครูผูสอน และเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ที่มีตอ การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรี ยนใน โรงเรี ยนประถมศึกษา
สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมี 5 ดาน ไดแก การสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยใน
ชั้น เรีย น การให ค วามสํา คั ญกั บ การวิ จัย ในชั้ น เรี ย น การให การยอมรับ นั บ ถือ ครูผูทํ าวิ จั ยในชั้ นเรี ยน การมีค วาม
รับ ผิด ชอบตอ ครูผูทํ าวิ จัย ในชั้ นเรี ยน และการส งเสริม ความก า วหนา ในตํ า แหนง การงานของครู ผูวิ จั ยในชั้ น เรี ย น
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียน โดยรวมและในแตละดาน
ทุกดานอยูในระดับปานกลาง
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า บทบาทหน า ที่ ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในการจั ด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานบริหารงานวิชาการ
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โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรีย นเปนผูมี บทบาทสํ าคัญในการบริหารงาน ซึ่ งผูบริหาร
จะตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารงาน เปนผูนําครูในดานวิชาการ ทํางานรวมกับครู กระตุนใหครูอาจารยมี
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่สอนอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ นิพนธ กินาวงศ (2542: 68) กลาววา
หนาที่ของโรงเรี ยน คือ การใหค วามรูทางวิชาการแกนักเรียนเป นสําคัญ แตการที่ โรงเรียนจะทําหนาที่ทางวิชาการ
อยางสมบูรณก็ตอเมื่อผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญแกงานวิชาการ และเขาใจขอบเขตของการบริหารโรงเรียนเปน
อยางดี
2. ผูบริห ารที่มี อายุ ระดับ การศึกษา และประสบการณในการบริหารตางกัน มี บทบาทหนา ที่ของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะวา
ผูบริหารใหความสําคัญของบทบาทหนาที่การบริหารจัดการศึกษาเหมือนๆ กัน โดยเฉพาะหลักในการบริหารคน เงิน
วัสดุอุปกรณ และการจัดการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่ เจริญผล สุวรรณโชติ
(2544: 17) ใหความหมายการบริหารวาหมายถึง กระบวนการทางสังคมอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนกลุมหนึ่ง และคน
กลุมหนึ่งที่เขามารวมกันเพื่อทํากิจกรรมอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อใหบรรลุจุดหมายตามที่กําหนดไว การกระทํา
นั้น จะเป นการกระทํ าที่ เกี่ ยวขอ งกั บการสร างสรรค การดํา เนิ นงานให คงอยู ตอ ไป การกระตุ นหรือ ยั่ว ยุใ หเ กิด การ
กระทําการควบคุมและการกระทําที่ใหเกิดการรวมตัวเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางมีแบบแผนหรืออยางไมมีแบบ
แผนทั้งในดานของบุคคลและวัตถุ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทัว่ ไป
1. ผูบริหารตองดําเนินงานเกี่ยวกับบุ คคลซึ่งผู บริหารต องใชศาสตร ศิลปะ และกลยุทธต างๆ เพื่ อ
ดําเนินการจัดระเบียบ การวางแผน การจัดองคกร การอํานวยการ การควบคุม การจัดหา การพัฒนา และการพนจาก
การปฏิบัติงานของบุคคล
2. ผูบริหารตองบริหารงานบริการงานงบประมาณของสถานศึกษา มุงเนนความเปนอิสระ ในการ
บริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงานประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายไดจากบริหารมาใชบริหาร
จัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน
3. ผูบริหารบทบาทหลักในการประสารสงเสริมสนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกตางๆ ใน
การใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมใน
การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดย
เนนความโปรงใสความรับผิ ดชอบที่ตรวจสอบไดตลอดจน การมีสว นรวมของบุคคล ชุ มชน และองคกรที่ เกี่ยวขอ ง
เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาการมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
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2. ควรศึก ษาคุณลั กษณะของผูบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานในการจั ดการศึ กษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
3. ควรศึกษาปจจัย ที่สงผลตอผูบริห ารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
4. ควรศึ ก ษาวิ เคราะหตั ว แปรอื่น ๆ ของผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานในการจัด การศึก ษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
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NBUE079: ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
TEACHERS’ OPINIONS ON PRINCIPALS’ TRANSFORMATIONAL LEADERSHIPS IN
PONGNAMRON DISTRICT UNDER THE CHANTHABURI PRIMARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA OFFICE 2
อริสรา ชัยสมิต *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา
อาเภอโป่งน้าร้อน สัง กั ดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามเพศ อายุ ระดั บ
การศึ ก ษา และประสบการณ์ ใ นการสอนของครู กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ครู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู่ ใ น
สถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในปีการศึกษา 2559
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จานวน 165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเอฟ (F test) และค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ยกเว้นด้านวิสัยทัศน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามอายุ โดยรวมและรายด้านแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคนไม่แตกต่างกัน
4. ความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา อ าเภอโป่ ง
น้ าร้ อ น สั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี เขต 2 จ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษา และ
ประสบการณ์การสอน ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษา
Abstract
This research aims to study teachers’ opinions on Principals’ Transformational Leaderships in
Pongnamron district under the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2, classified by
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gender, age, education level, and teaching experiences of teachers. The 165 teachers working in
schools of Pongnamron district, the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2 in 2016
academic year, by simple random sampling used for samples in this research. A 5-rating scale
questionnaire developed by the researcher was a research tool. The statistics used in data analysis were
frequency, percentage, mean, Standard Deviation, F test, and t-test.
The research results were as follows:
1. The teachers’ opinion on the principals’ transformational leaderships in Pongnamron
district under the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2 was at a “high” level in every
aspect.
2. Gender had no influence on the teachers’ opinion, except the vision aspect that was
significant different at .05 level.
3. Age had influence on the teachers’ opinion at .05 level of significance, except the
individual relationship aspect.
4. Education level and teaching experience had no influence on their opinions.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีพัฒนาการที่สมดุลทั้ง
ปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม ดังนั้น คนจึงเป็นปัจจัยและผลของการพัฒนาประเทศ หากประชากรของประเทศมี
คุ ณ ภาพจะส่ ง ผลให้ ป ระเทศชาติ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น คนจะมี คุ ณ ภาพได้ ขึ้ น อยู่ กั บ ระบบการศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพ การศึกษาจึงเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพคน ดังคากล่าวที่ว่า “การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ ” (สานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2544: 7) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 9 กาหนดให้สถานศึกษามีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และมาตรา 39 ให้กระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไป
ยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
(กระทรวงศึก ษาธิก าร. 2546, พระราชบั ญญั ติร ะเบีย บบริห ารกระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. 2546: 5-6) ทาให้
สถานศึกษาคล่องตัวมีอิสระในการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งจะ
เป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและ
สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 6-7) บุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในทุกๆ ระดับของ
สังคม คื อ ผู้นาเป็นผู้ที่มีความสาคัญต่อความอยู่รอด สวัสดิภาพ และสันติสุขของสังคมและประเทศชาติทั้งหมด
นอกจากนี้ผู้นามีความสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์การและการจัดการในทุกระดับ เนื่องจากผู้นามีความสาคัญ
จึงมีแนวคิดและการศึกษาในเรื่องการพัฒนาความเป็นผู้นาหรือภาวะผู้นา (Leadership) เกิดขึ้น สาหรับในประเทศ
ไทยในช่ วงสองทศวรรษที่ ผ่านมาได้ มีก ารศึก ษาภาวะผู้ นาที่มี ความเหมาะสมกั บยุ ค ปัจ จุบั นซึ่ งเป็น ยุค ของการ
เปลี่ยนแปลงนี้ แนวคิดทฤษฎีใหม่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับกันมากในปัจจุบัน คือ แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีภาวะผู้นาแนวใหม่ หรือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่
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(New paradigm) การปฏิรูปการศึกษาจึงจาเป็นต้องใช้ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ จึงจะนาสถานศึกษาบรรลุ
ความส าเร็ จ ตามภารกิ จ และบทบาทหน้ า ที่ ข องสถานศึ ก ษา การเป็ น ผู้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ จะต้ อ งอาศั ย ความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะ และอาศัยกระบวนการบริหารที่เน้นการมีส่ว นร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายทุก
สถาบัน ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา และการบริหารโดยใช้องค์คณะบุคคล ตลอดทั้งนาการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (ธีระ รุญเจริญ. 2546: 1) ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นตัวจักรกลที่สาคัญที่สุด เพราะเป็นผู้นาเอา
นโยบายและโครงการไปสู่การปฏิบัติ ถ้าการดาเนินตามนโยบายเป็นไปด้วยดี ย่อมเป็นผลดีต่อคณะครู นักเรียน
ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน และสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวในการบริหาร
เพียงใดนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีพฤติกรรมบริหารอย่างเหมาะสม ต้องเป็นผู้นาในการบริหารจัดการที่มีทั้งการ
ปรับเปลี่ยนและการพัฒนาองค์การควบคู่กันไป (วันเพ็ญ เจริญแพทย์. 2545: 24) ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นา
ของแบส (Bass) ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมจาก นักการศึกษา นามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารกัน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจาเป็นต้อง
พัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง รอบรู้ รู้รอบ รู้ลึก นาการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์มา
สู่สถานศึกษา พัฒนาตนเองให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความพึงพอใจในการทางานให้มากขึ้น ใช้
เทคนิคต่างๆ กระตุ้นดลใจ หรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล และเปลี่ยนแปลงองค์การ ทั้งนี้ก็เพื่อ
ไปสู่การบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิ ผล เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่นเดียวกัน
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนต่างก็คาดหวังว่าจะ
สามารถบริหารจัดการโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนแบบองค์รวม ทั้ง
ทางด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ ผู้ บริหารมีภาวะผู้นาในการบริหารคน บริหารงาน และบริหารองค์การให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Bass. 1985: 17 อ้างถึงใน ประวัติ มณีงาม. 2552: 4)
จากสภาพความสาคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งผล
การศึกษาดังกล่าวจะทาให้ได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามความมุ่งหวังของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีตอ่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอาเภอโป่ง
น้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา อาเภอโป่ง
น้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการสอนของครู
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคลของครู ดังนี้
1. เพศ
2. อายุ
2.1 น้อยกว่า 30 ปี
2.2 30-40 ปี
2.3 41-50 ปี
2.4 มากกว่า 50 ปี
3 ระดับการศึกษา
3.1 ปริญญาตรี
3.2 สูงกว่าปริญญาตรี
4.ประสบการณ์ในการสอน
4.1 น้อยกว่า 5 ปี
4.2 5-10 ปี
4.3 11-15 ปี
4.4 มากกว่า 15 ปี

ตัวแปรตาม

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นา
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา มีองค์ประกอบพฤติกรรม
4 ประการ ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
2. การสร้างแรงจูงใจ
3. การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน
4. การมีคุณธรรมจริยธรรม

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
ภาวะผู้นา (leadership) หมายถึง การที่ผู้นาใช้ศิลปะ ความสามารถ อิทธิพลและวิธีการที่จะก่อให้เกิดการ
กระทากิจกรรม หรือการปฏิบัติงานของผู้ตาม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม โดยผู้นาใช้วิธีการ
จูง ใจให้บุ ค ลากรซึ่ ง เป็ นผู้ ต ามร่ว มกั น ใช้ก ระบวนการและสื่ อ ความหมาย เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมือ ร่ ว มใจในการ
ดาเนินการ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่แสดงให้เห็นในการใช้ศิลปะหรือความสามารถบริหารสถานศึกษาที่เปลี่ยนความพยายามของครูให้สูงขึ้น เป็นผลให้
ผู้ตามปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง โดยผู้บริหารแสดงพฤติกรรมที่ทาให้ครูมีความรู้สึกไว้วางใจ ยินดี จงรักภักดีและ
นับถือ ทาให้ครูกลายเป็นผู้ที่มีศักยภาพ เป็นนักพัฒนา เป็นผู้เสริมแรงด้วยตนเอง ควบคุมตนเองได้ ซึ่งพิจารณาจาก
การที่ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงพฤติก รรมให้เห็น มีองค์ ประกอบพฤติกรรม 4 ประการ คือ วิสัยทัศน์ การสร้า ง
แรงจูงใจ การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน และมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีความหมายดังนี้
1. วิสัยทัศน์ หมายถึง การสร้างภาพอนาคต หรือการมองอนาคตซึ่งจะเป็นเป้าหมายในการเดินไปสู่
อนาคต โดยวิธีการนาเอาระบบการวางแผนมาใช้ หรือหมายถึงสิ่งที่อยากเห็นในอนาคตและเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิม
วิสัยทัศน์จะเกิดจากการรู้จักคิดโดยใช้ปัญญา และมุ่งมั่นให้เกิดขึ้นจริง
2. การสร้างจูงใจ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้นาแสดงให้เห็นถึงการจัดการ หรือการทางานที่เป็น
กระบวนการทาให้ผู้ร่วมงานมีแรงจูงใจภายใน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศเพื่อกลุ่ม มีการตั้งมาตรฐานการ
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ทางานไว้สูง และเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย มีความตั้งใจแน่วแน่ในการทางาน มีการให้กาลังใจผู้ร่วมงาน
มีการกระตุ้นผู้ร่วมงานให้ตระหนักถึงความสาคัญของงาน
3. การมุ่ ง ความสั ม พั น ธ์ เ ป็น รายคน หมายถึ ง การที่ ผู้บ ริ ห ารสถานศึ กษายอมรั บ นั บ ถื อ และให้
ความสาคัญของผู้ร่วมงาน ดูแลเอาใจใส่ตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมงานแต่ละคนตามความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล แสดงความชื่นชมในความสามารถของผู้ร่วมงาน ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเอง ให้คาปรึกษาและหา
แนวทางผู้ร่วมงาน การให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นพี่เลี้ยงเพื่อฝึกฝนด้านการบริหารจัดการให้ข้อมูลข่าวสารการ
ให้ความรู้ต่างๆ มอบหมายงานพิเศษให้ผู้ร่วมงาน การสนทนาอย่างเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและจริงใจต่อ
กันในการปฏิบัติงาน
4. การมีคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ผู้บริหารที่ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดีในทุกๆ ด้าน ใช้หลักธรรมในการบริหารงาน
สมมติฐานในการวิจัย
1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
2. ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน
3. ครูที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน
4. ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
แตกต่างกัน
5. ครูที่มีประสบการณ์สอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 25 โรงเรียน จานวน 283 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อ น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 165 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นและสุ่ม
อย่างง่าย โดยกาหนดจานวนครูเป็นชั้นกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซีและมอร์แกน
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 อายุ
1.2.1 น้อยกว่า 30 ปี
1.2.2 30-40 ปี
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1.2.3 41-50 ปี
1.2.4 มากกว่า 50 ปี
1.3 ระดับการศึกษา
1.3.1 ปริญญาตรี
1.3.2 สูงกว่าปริญญาตรี
1.4 ประสบการณ์ในการสอน
1.4.1 น้อยกว่า 5 ปี
1.4.2 5-10 ปี
1.4.3 11-15 ปี
1.4.4 มากกว่า 15 ปี
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบพฤติกรรม
4 ประการ คือ
2.1 วิสัยทัศน์
2.2 การสร้างแรงจูงใจ
2.3 การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน
2.4 การมีคุณธรรมจริยธรรม
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ(Check List) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ย วกับความคิ ดเห็ นของครูที่มี ต่อระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มี 4 ด้าน คือ
1) วิสัยทัศน์ 2) การสร้างแรงจูงใจ 3) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน 4) มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นคาถามแบบให้
คะแนนหรือประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้เกณฑ์การกาหนดค่าน้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ คื อ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
2. ศึกษาหลักการและทฤษฎี จากเอกสารตาราที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
3. ศึกษาแบบสอบถามจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้านามาสร้างเป็นแบบสอบถาม เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
สารนิพนธ์และนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขแล้วนาเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาอีกครั้ง ปรับปรุง
แก้ไข แล้วนาเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2119

24 มีนาคม 2560

1. ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่สร้าง
2. หาความเที่ ยงตรง (Validity) โดยการนาแบบสอบถามที่ สร้า งเสร็ จ แล้ ว ไปให้ ผู้เ ชี่ย วชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความเหมาะสมของการใช้ภาษา และความสอดคล้องของข้อ
คาถาม (IOC) จานวน 5 ท่าน
3. นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
4. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
(Try–Out) กับคณะครูโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30
คน แล้วนาไปหาค่าจาแนกแต่ละข้อของแบบสอบถาม
5. หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ โดยวิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ( Alpha
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990: 202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นและมีความสมบูรณ์ ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แจกแบบสอบถาม จานวน 165 ฉบับ ให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
2. ในกรณีที่ยังไม่ได้รับแบบสอบถามคืนตามเวลาที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ ผู้วิจัยได้ติดตามเก็บรวบรวม
แบบสอบถามด้วยตนเอง
3. ผู้วิจัยได้รอรับแบบสอบถามกลับคืน ผู้วิจัยตรวจสอบและคัดเลือก
4. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
5. นาผลคานวณมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัยต่อไป
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความถู กต้ อ ง ครบถ้ว น สมบู รณ์ ข องแบบสอบถามทั้ งหมดมาให้ คะแนนตามแนว
ทางการประเมินความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าแบบลิเคิร์ท
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
2. การแปลผลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์ความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนแล้วแปล
ความหมายที่กาหนด ดังนี้
2.1 แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และ
หาค่าร้อยละ
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2.2 แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) และการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เป็นรายข้อและรายด้าน วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยหาค่าเฉลี่ย
ของช่วงระดับคะแนน (Class interval) 5 ระดับ ดังนี้
เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ยของคะแนน
ค่าเฉลี่ย 4.50–5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50–4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50–3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50–2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยมาก
3. แปลผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอาเภอ
โป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์สอน โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (  )
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. สถิติที่ใช้ในการในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการ
ทดสอบค่าที (t-test) โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. หาค่าความสอดคล้องดัชนีระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์แต่ละข้อด้วยสูตร IOC
6. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ (Cronbach)
ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.95
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของครูผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ครูผู้ตอบแบบสอบถาม จานวนทั้งสิ้น 165 คน ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 126 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.36 และเป็นเพศชาย จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64
1.2 ครูผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30-40 ปี จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 40.60 รองลงมา
ได้แก่อายุ 41-50 ปี จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24.85 อายุน้อยกว่า30 ปี จานวน36คนคิดเป็น ร้อยละ 21.82 และ
อายุมากกว่า 50 ปี จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73 ตามลาดับ
1.3 ครูผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ
51.15 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 44.85
1.4 ครูผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีป ระสบการณ์สอน 5-10 ปี จานวน 62 คน คิดเป็นร้ อยละ
37.57 รองลงมาได้แก่ ประสบการณ์สอน 11-15 ปี จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 29.70 ประสบการณ์สอน น้อยกว่า
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5 ปี จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.61 และประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12
ตามลาดับ
2. ครูที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ
ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ รองลงมา ได้แก่ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการสร้างแรงจูงใจและ
การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 วิสัยทัศน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อ
ที่มีค่ าเฉลี่ ยมากที่สุด ได้ แก่ ข้อ 1 ผู้ บริ หารสถานศึ กษากาหนดแผนงานพร้อ มแนวทางการท างานอย่ างชัด เจน
รองลงมา ได้แก่ ข้อ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคนทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลง และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
ข้อ 4 ผู้บริหารสถานศึกษาชี้แจงให้เพื่อนร่วมงานรับรู้และเข้าในสภาพในอนาคตขององค์กร และผู้บริหารศึกษาเป็นผู้
มีวิจารณญาณและความสามารถในการแก้ปัญหา ตลอดจนเอาชนะอุปสรรค มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
2.2 การสร้างแรงจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ได้แก่ ข้อ 17 ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานเสมือนหนึ่งเป็นผู้เท่าเทียมกัน รองลงมา ได้แก่ ข้อ 9
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคนและครองงาน และผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิค
วิธีการที่จะกระตุ้นแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 13 ผู้บริหารศึกษา
แสดงออกถึงความกระตือรือร้นต่อภารกิจที่ต้องทา
2.3 การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 18 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเอาใจใส่และเป็นกันเองต่อผู้ร่วมงานทุกคน รองลงมา
ได้แก่ ข้อ 25 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
ข้อ 22 ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิสัมพันธ์เป็นรายบุคคลและพบปะพูดคุยแบบสองต่อสองกับผู้ร่วมงาน
2.4 มีคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ได้แก่ ข้อ 31 ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นระบบและถูกต้อง
เป็นธรรม รองลงมาได้แ ก่ ข้อ 30 ผู้ บริหารสถานศึกษามีความเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 27 ผู้บริหารสถานศึกษามีจิตใจหนักแน่น มั่นคง ไม่หูเบา
เชื่อคนง่าย
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
3.1 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เมื่อจาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน ยกเว้นด้านวิสัยทัศน์แตกต่าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เมื่อจาแนกตามอายุ โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคนไม่แตกต่างกัน
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3.3 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษาทั้งโดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน
3.4 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์สอน ทั้งโดยรวมและราย
ด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอโป่ง
น้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีประเด็นสาคัญจากการค้นพบที่สมควรนามา
อภิปราย ดังนี้
1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีประเด็นที่สมควรนามาอภิปราย ดังนี้
1.1 ด้านวิสัยทัศน์ พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านวิสัยทัศน์ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษากาหนดแผนงานพร้อมแนวทางการทางานอย่า งชัดเจน รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคนทัน
ต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้แสดงว่าผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ สามารถทาให้ผู้ร่วมงานรู้และเข้าใจ
เป้าหมายในอนาคตขององค์กร ซึ่งมีการกาหนดแนวทางในการทางานอย่างชัดเจน เป็นคนที่ทันต่อเหตุการณ์ความ
เปลี่ยนแปลง แสดงถึงการมีภาวะผู้นาสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดรุณี ขันขวา (2551: 64) ที่ได้ทาการศึกษาภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในอาเภอหนองเรือ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริห ารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู ด้านการมีอิทธิพลเชิ ง
อุดมการณ์ โดยภาพรวมและรายด้าน ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก ซึ่ง 3 อันดับแรก
ได้แก่ ผู้บริหารเน้นย้าให้ผู้ร่วมงานเกิดจิตสานึกในการทุ่ มเทต่อการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ผู้บริหารให้ผู้ร่วมงานมีส่วน
ร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และผู้บริหารมีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนร่วมงาน
ตามลาดับ
1.2 ด้านการสร้างแรงจูงใจ พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการสร้าง
แรงจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นเป็ นรายข้อ พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานเสมือนหนึ่งเป็นผู้เท่าเทียมกัน รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น แบบอย่างที่ดี
ในการครองตน ครองคนและครองงาน และผู้ บริ ห ารสถานศึก ษามี เทคนิค วิ ธีก ารที่ จ ะกระตุ้ นแรงบั น ดาลใจให้
ผู้ ร่ ว มงานได้ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั น ทั้ ง นี้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี เ ทคนิ ค การสร้ า งแรงจู ง ใจ ท าให้ ผู้ ร่ ว มงานมี ค วาม
กระตือรือร้น ตั้งใจทางาน ส่งผลให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัณฑิต กิมศรี (2559: 53)
ที่ได้ ทาการศึก ษาภาวะผู้ นาการเปลี่ย นแปลงของผู้ บริ หารสถานศึกษา ในอาเภอท่า ใหม่ จั งหวัด จันทบุรี สั งกั ด
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สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 17 ผลการวิ จั ย พบว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นปลงของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ด้านการเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารสร้างเจตคติให้ความคิดแง่บวกแก่ผู้ร่วมงาน ผู้บริหารทาให้ผู้ร่วมงานตั้งใจ
แน่วแน่ว่าจะปฏิบัติงานลุล่วงเป้าหมาย และผู้บริหารให้ผู้ร่วมงานเห็นคุณค่าของตน ตามลาดับ
1.3 ด้ า นการมุ่ ง ความสั ม พั น ธ์ เ ป็ น รายคน พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต
2 ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเอาใจใส่และเป็นกันเองต่อผู้ร่วมงานทุกคน รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาดูแลเอาใจ
ใส่ต่อผู้ร่วมงานทุกคน ทาให้ผู้ร่วมงานรู้สึกอบอุ่นใจ ทางานในองค์การอย่างมีค วามสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิศวกร ชัยเชิดชู (2554: 111) ที่ได้ทาการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน สั งกั ด สานั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาระยอง เขต 1 ด้ า นการเป็ น ผู้สร้ า งความสั ม พัน ธ์ กั บ ผู้ต ามเป็ น
รายบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนาตนเอง ผู้บริหารให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของผู้ร่วมงาน และ
ผู้บริหารรับฟังเรื่องของผู้ร่วมงานอย่างตั้งใจ ตามลาดับ
1.4 ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ความคิดเห็นของครูที่ มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการมี
คุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาประเมิน ผลการปฏิ บัติงานของเพื่อนร่ว มงานอย่า งเป็นระบบและถูกต้ องเป็นธรรม รองลงมา ได้แ ก่
ผู้บริหารสถานศึกษามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้แสดงให้
เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความยุติธรรมต่อผู้ร่วมงานทุกระดับ เน้นความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ทาให้ผู้ร่วมงานมีความจริงใจในการทางาน ทางานโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ น้าผึ้ง ใจจันทร์ (2552: 60) ที่ได้ทาการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของพนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ด้านการสร้างบารม โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียง
อันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ผู้ร่วมงานอุทิศตนทางานเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ผู้บริหารสถานศึกษามีลักษณะเป็นมิตรไมตรีกับผู้ร่วมงานทุกคน และผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้
เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความสามารถในการบริหารงาน ตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุ รี เขต 2 มีประเด็นที่สมควรนามาอภิปราย
ดังนี้
2.1 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอโป่ง
น้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามเพศ พบว่า ครูที่มีเพศต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้าน
วิสัยทัศน์แตกต่าง อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพิมลกาญจนธรรม
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(บรรหาร ทับทิมศรี. 2556: 77) ที่ได้ทาการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริห ารสถานศึกษาอาเภอเลาขวัญ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4 จาแนกตามเพศ พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอโป่งน้า
ร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามอายุ พบว่า ครูที่มีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการมุ่งความสั มพันธ์เป็นรายคน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงษ์
อ่อนสาอาง (2551: 92) ที่ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี จาแนกตามอายุ พบว่ า ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคนไม่แตกต่างกัน
2.3 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอโป่งน้า
ร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต2 จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครูที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านทุก
ด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จาฎุพัจน์ อาทิภาณุ (2551: 44) ที่ได้ทาการศึกษาภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอตาพระยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 จาแนก
ตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านการกระตุ้นการใช้
ปัญญาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่มีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
2.4 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอโป่งน้า
ร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์สอน พบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์สอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและราย
ด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จาฎุพัจน์ อาทิภาณุ (2551: 46) ที่ได้ทาการศึกษาภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาในอาเภอตาพระยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
จาแนกตามประสบการณ์ทางการทางาน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ โดย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการทางานน้อย (1-10 ปี) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการทางานมาก (มากกว่า 10 ปี)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ควรส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคลากรได้พัฒนาตนเอง โดยการศึกษาต่อและเข้ารับการฝึกอบรม
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรกาหนดแผนงานพร้อมแนวทางการทางานอย่างชัดเจน
3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความเอาใจใส่และเป็นกันเองต่อผู้ร่วมงานทุกคน
4. ควรรายงานสภาพปัญหาของโรงเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาที่โรงเรียน
ยังขาดความพร้อมด้านปัจจัยต่างๆ
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NBUE080: ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา ในอาเภอโป่ง น้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
TEACHERS' OPINION TOWARDS USE OF AUTHORITY OF SCHOOL ADMINISTRATORS
IN PONGNAMRON DISTRICT, THE CHANTHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE
AREA OFFICE 2
จุรีพร มิ่งมาลี 1 ดร.ทรงยศ แก้วมงคล 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
และเปรีย บเทีย บความคิ ดเห็น ของครูที่ มีต่ อการใช้ อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอโป่ งน้ าร้ อน สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทางาน กลุ่ ม
ตัวอย่าง คือ ครูปฏิบัติการสอนในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปี
การศึกษา 2559 จานวน 165 คน โดยสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที
(t-test) และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.15, S.D. = 0.70) โดยด้านอานาจอ้างอิงมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.24, S.D. = 0.66)
รองลงมาคือ ด้านอานาจพึ่งพา ( X = 4.22, S.D. = 0.66) และด้านอานาจความเชี่ยวชาญ ( X = 4.18, S.D. = 0.65)
2. ผลการเปรี ยบเที ย บความคิด เห็น ของครู ที่ มีเ พศต่ า งกั นมี ค วามคิด เห็ น ต่อ การใช้ อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านอานาจ
ตามกฎหมาย และครูที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้อานาจของผู้บริ หารสถานศึกษา
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ยกเว้นด้านอานาจการให้รางวัล ด้านอานาจอ้างอิง และด้านอานาจความเชี่ยวชาญ ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความคิดเห็นของครู, การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
Abstract
This research aimed to study teachers' opinion towards use of authority of school administrators
in Pongnamron district, the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2, classified by gender
and working experience. The samples are 165 teaching staffs in Pongnamron district, the Chanthaburi
Primary Educational Service Area Office 2 in 2016, by simple random sampling. The tool used in this
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research was a 5-rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage,
mean, Standard Deviation, t-test, and One-way ANOVA.
The results of the study were as follows:
1. Teachers’ opinion towards use of authority of the school administrators was at a “high”
level ( X = 4.15, S.D. = 0.70). Considering each aspect found at high level in every aspect. The first three
aspects were the referent power aspect ( X = 4.24, S.D. = 0.66), followed by the ecological power aspect
( X = 4.22, S.D. = 0.66), and the expert power ( X = 4.18, S.D. = 0.65).
2. Gender had influence on the teachers’ opinion towards use of authority of school
administrators in Pongnamron district, the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2 at .05
level of significance, except the aspect of the legitimate power. Working experience and 3 aspects: the
reward power, the referent power, and the expert power had no influence on the teachers’ opinion
towards use of authority of school administrators in Pongnamron district.
Keywords: Teachers' opinion, Use of authority of school administrators
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การปฏิบัติงานในหน่วยงานทุกสังกัดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่หรือหน่วยงานขนาดเล็ก หน่วยงาน
ต่ างๆ ย่ อมมี ผู้บริ หารคอยก ากั บ ดู แลการปฏิ บั ติ งานให้ เป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ แต่ ละหน่ วยงานได้ ตั้ งไว้ ผู้ ที่ คอย
ประสานงานให้งานนั้นดาเนินไปด้วยดี คือ ผู้บริหาร การทางานทุกอย่างย่อมมีอุปสรรคและปัญหา ผู้ที่แก้ไขปัญหาย่อม
ต้องเป็นผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาบางส่วน ที่จะทาให้งานผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยดี ฉะนั้นการทางานที่ผิดพลาด
ที่เกิดจากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือความผิดพลาดจากผู้บริหารเองย่อมต้องมีในทุกหน่ วยงาน ผู้บริหารถือเป็นบุคคล
สาคัญที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดภารกิจหรือความรับผิดชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เกิดความพอใจและมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน การทางานในสถานศึกษาก็ เช่นเดียวกัน ผู้บริหารทาหน้าที่บริหาร
โดยใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติ คือ คน ปัจจัยหลายอย่างที่ทาให้คนปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้
อานาจของผู้บริหาร ผู้บริหารต้องใช้อานาจในการตัดสินใจ สั่งการควบคุม ดูแล ชี้แนะ บารุงขวัญและกาลังใจให้กับบุคล
กรและผู้ร่วมงานให้มีความกระตือรือร้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง (ธงชัย สันติวงษ์. 2546: 7-76)
ปัญหาการยึดติดกับรูปแบบการบริหารระบบราชการแบบเดิมที่รอการสั่งการจากส่วนกลาง ซึ่งส่วนหนึ่งมี
สาเหตุมาจากการใช้อานาจบริหารงานที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหารสถานศึกษา กล่าวคือ มีการใช้อานาจการบังคับบัญชา
ที่เข้มงวด มีการนาข้อกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ มาใช้อย่างพร่าเพรื่อ มีการทางานที่เร่งรีบเพื่อให้ทันต่อการ
ประเมินตรวจสอบและมุ่งเน้นผลงานมากเกินไป บางรายใช้อานาจตามอารมณ์และความพึงพอใจของตนเอง นอกจากนี้
ผู้บริหารบางคนยังสร้างอิทธิพลกับตนเองโดยคานึงถึงเฉพาะประโยชน์ของบุคคลในกลุ่มตน ไม่ยึดหลักผลประโยชน์
ขององค์กรและไม่ยึดหลักคุณธรรม เช่น การพิจารณาความดีความชอบประจาปี เป็นต้น จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งใน
หน่วยงาน ทาให้บรรยากาศการทางานไม่สดชื่น ส่งผลกระทบต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร แสดง
ให้เห็นว่าการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษายังไม่บรรลุตามเป้าประสงค์เท่าที่ควรและยังมีข้อที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2128

24 มีนาคม 2560

มีความเป็นธรรมมากขึ้น (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2. 2553: 8)
ด้วยความตระหนักในความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครู
ที่มตี ่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการใช้อานาจของผู้บริหารและการวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาให้เกิดประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในอาเภอโป่งน้าร้อนที่มีตอ่ การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
ในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต2 จาแนกตามเพศและประสบการณ์การ
ทางาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความคิดเห็น หมายถึง ความคิด ความรู้สึกที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การกระทาหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในการนาอานาจไปใช้ในการบริหารงานด้วยการชักจูงครูให้ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามจุดประสงค์
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือแม้แต่การที่ผู้มีอานาจจะวางเฉยแต่ครูผู้ปฏิบัติงานให้การยอมรับหรือปฏิบัติ
ตามพลังอานาจนั้นๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้
1. อานาจการให้รางวัล หมายถึง อานาจที่ผู้บริหารสามารถให้ผลตอบแทนเป็นรางวัลหรือกาลังใจ
เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง ส่งเสริมสนับสนุนให้ก้าวหน้า ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความภูมิใจและปฏิบัติ หน้าที่
ด้วยความมุ่งมั่นต่อไป
2. อานาจการบังคับ หมายถึง อานาจที่เกิดความเกรงกลัวการถูกลงโทษในลักษณะต่างๆ ทาให้ยอม
ปฏิบัติตามอันเนื่องมาจากกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย การขู่บังคับให้ปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทางวินัยตาม
อานาจของผู้บริหารแล้วแต่กรณี
3. อานาจตามกฎหมาย หมายถึง เป็นกฎระเบียบหรือข้อบังคับหรือข้อกฎหมายที่ระบุไว้ชัดเจน เป็น
การใช้อานาจตามกฎหมาย ตามสิทธิหน้าที่ซึ่งเกิดจากระเบียบประเพณีของกลุ่ม เป็นการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่ ควร
แก่การปฏิบัติตาม โดยมีอิทธิพลเหนือผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องยอมรับอานาจนี้
4. อานาจอ้างอิง หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีจุดเด่นเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาจน
ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการและอยากที่จะให้ตนเก่งหรือเด่น เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชา จึงพยายามจะปฏิบัติให้
เหมือนกับผู้บังคับบัญชาที่ทาอยู่หรือเป็นแนวเดียวกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชามีความประทับใจ
ก็จะทาตามเมื่อผู้บังคับบัญชาไม่อยู่ หรือการเลียนแบบคาพูด พฤติกรรมการแสดงออก การเชื่อฟังอย่างจริงใจ ความ
ประทับใจในบุคลิกลักษณะ หรือเพราะความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันมา เช่น เคยเป็นรุ่นน้องในสถาบันที่สาเร็จการศึกษามา
เป็นเพื่อนกัน เป็นญาติกัน เคยร่วมงานกัน มีคนซึ่งรักใคร่เคารพนับถือคนเดียวกัน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงออก
อย่างพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบัติตาม
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5. อานาจความเชี่ยวชาญ หมายถึง เป็นอานาจที่เกิดจากความรู้ความชานาญ เกิดจากประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญ และทักษะการบริหาร เป็นความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล ผู้นาที่มีความเชี่ยวชาญจะมีอิทธิพลต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
6. อานาจข่าวสาร หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชาแสวงหา ติดตาม รักษา ให้ หรือใช้ข้อมูลข่าวสารกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการดาเนินการวางแผน ดาเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. อานาจพึ่งพา หมายถึง การที่ผู้บริหารเป็นผู้มีเส้นสายเกี่ยวข้องกับบุคลากรที่มีอานาจ หรือบุคลากร
ที่มีความสาคัญทั้งภายในและภายนอกองค์การ สามารถทาให้คนอื่นต้องปฏิบัติตามเพราะต้องการได้รับความพอใจ
หรือหลีกเลี่ยงความลาบากใจอันเกิดจากอานาจพึ่งพานี้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอ่ การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามกรอบแนวคิดของ เฮอร์เซย์ และแบลนชาร์ด
(Hersey; & Blanchard. 1982: 223; อ้างถึงใน บังอร มูลทรัพย์. 2556: 55) เกี่ยวกับฐานอานาจ 7 ด้าน คือ ด้านอานาจ
การให้รางวัล (Reward power) ด้านอานาจการบังคับ (Coercive power) ด้านอานาจตามกฎหมาย (Legitimate power)
ด้านอานาจอ้างอิง (Referent power) ด้านอานาจความเชี่ยวชาญ (Expert power) ด้านอานาจข่าวสาร (Information
power) ด้านอานาจพึ่งพา (Ecological power) ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
สถานภาพและประสบการณ์
1. เพศ ได้แก่
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ได้แก่
2.1 ต่ากว่า 10 ปี
2.2 10-20 ปี
2.3 มากกว่า 20 ปี ขึน้ ไป

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา ดังนี้
1. ด้านอานาจการให้รางวัล
2. ด้านอานาจการบังคับ
3. ด้านอานาจตามกฎหมาย
4. ด้านอานาจอ้างอิง
5. ด้านอานาจความเชี่ยวชาญ
6. ด้านอานาจข่าวสาร
7. ด้านอานาจพึง่ พา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีวิธีดาเนินการ ดังนี้ ประเภทข้อมูล เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
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ลักษณะเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามของ บังอร มูลทรัพย์ (2556: 85-90) มาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
ประกอบไปด้วย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศและประสบการณ์ ก ารปฏิ บั ติ ง าน ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีลกั ษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
จากนั้นกาหนดเกณฑ์ในการแปลค่าของคะแนน ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ ไปยื่นต่อสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปให้ครูที่ปฏิบัติงานในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไป 165 ชุด ได้กลับคืนมา 165 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่ วกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอ
โป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดาเนินการดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามซึ่งครบถ้วนและ
สมบูรณ์ จานวน 165 ฉบับ
2. นาแบบสอบถามที่มีข้อความสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส
3. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ในเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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4. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
ในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม แล้วนาเสนอในรูปประกอบคาบรรยาย
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาใน
อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามเพศ ใช้การวิเคราะห์
โดยการทดสอบค่าที
6. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาใน
อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน วิเคราะห์โดยค่า One-way Analysis of Variance ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.5 จึงนาค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ใช้ทดสอบโดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post Hoc Comparioson)
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติพื้นฐาน
1. ค่าความถี่ ร้อยละ
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)
สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
- การหาค่ าความเที่ย งตรงของแบบสอบถาม ดัช นีค วามสอดคล้ องระหว่ างข้อค าถามกั บ
วัตถุประสงค์ (IOC: Index of item Objective Congruence)
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
1. การทดสอบที (t-test)
2. ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา ในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สรุปสาระสาคัญของผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.15, S.D. = 0.70) เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก ได้แก่ ด้านอานาจ
อ้ า งอิ ง ( X =4.24,S.D.=0.66) อ านาจพึ่ ง พา ( X =4.22,S.D =0.66) อ านาจความเชี่ ย วชาญ ( X = 4.18,
S.D.=0.65) อานาจการให้รางวัล ( X =4.15,S.D.=0.70) อานาจข่าวสาร ( X =4.12, S.D.=0.69) อานาจตาม
กฎหมาย ( X = 4.11,S.D.=0.80) และอานาจการบังคับ ( X =4.03,S.D.=0.77) ตามลาดับ ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหาร สถานศึกษาใน
อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในแต่ละด้านและโดยรวม
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ด้านอานาจการให้รางวัล
2. ด้านอานาจการบังคับ
3. ด้านอานาจตามกฎหมาย
4. ด้านอานาจอ้างอิง
5. ด้านอานาจความเชี่ยวชาญ
6. ด้านอานาจข่าวสาร
7. ด้านอานาจพึง่ พา
รวม

X

4.15
4.03
4.11
4.24
4.18
4.12
4.22
4.15

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
0.70
มาก
0.77
มาก
0.80
มาก
0.66
มาก
0.65
มาก
0.69
มาก
0.66
มาก
0.70
มาก

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่ง น้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน พบว่า
โดยรวมและพิจารณารายด้านแตกต่างกัน ยกเว้น ด้านอานาจตามกฎหมาย ตามลาดับ ดังตาราง 2
ตาราง 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้
อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ด้านอานาจการให้รางวัล
2. ด้านอานาจการบังคับ
3. ด้านอานาจตามกฎหมาย
4. ด้านอานาจอ้างอิง
5. ด้านอานาจความเชี่ยวชาญ
6. ด้านอานาจข่าวสาร
7. ด้านอานาจพึง่ พา
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เพศชาย (n = 45)
S.D.
X
3.99
0.51
3.84
0.36
3.95
0.51
3.96
0.49
3.91
0.43
3.96
0.63
4.01
0.47
3.95
0.49

เพศหญิง (n = 120 )
S.D.
X
4.20
0.52
4.09
0.71
4.13
0.78
4.35
0.54
4.29
0.51
4.17
0.6
4.30
0.57
4.22
0.60

t

p

-2.33*
-2.25*
-1.80
-4.16*
-4.45*
-1.95*
-2.97*
-2.84*

.02
.03
.07
.00
.00
.05
.00
.02

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน
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3.1 ประสบการณ์การต่ากว่า 10 ปี เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ
ด้านอานาจตามกฎหมาย รองลงมาคือ ด้านอานาจอ้างอิง ส่วนอันดับสุดท้าย คือ ด้านอานาจพึ่งพา
3.2 ประสบการณ์การ 10-20 ปี เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ ด้าน
อานาจข่าวสาร รองลงมาคือ ด้านอานาจความเชี่ยวชาญ ส่วนอันดับสุดท้าย คือ ด้านอานาจอ้างอิง
3.3 ประสบการณ์การมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก
คือ ด้านอานาจพึ่งพา รองลงมาคือ ด้านอานาจอ้างอิง ส่วนอันดับสุดท้าย คือ ด้านอานาจการให้รางวัล
3.4 จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานของครู โดยรวมแตกต่างกัน ส่วนรายด้านแตกต่าง
กัน ยกเว้น ด้านอานาจการให้รางวัล ด้านอานาจอ้างอิง และด้านอานาจความเชี่ยวชาญ ตามลาดับ ดังตาราง 3 และ
4 ดังนี้
ตาราง 3 ค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหาร
สถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตาม
ประสบการณ์การปฏิบตั ิงานของครู
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ
ใช้อานาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา
1. ด้านอานาจการให้รางวัล
2. ด้านอานาจการบังคับ
3. ด้านอานาจตามกฎหมาย
4. ด้านอานาจอ้างอิง
5. ด้านอานาจความเชี่ยวชาญ
6. ด้านอานาจข่าวสาร
7. ด้านอานาจพึง่ พา
รวม

ต่ากว่า 10 ปี
89
X S.D. แปลผล
4.10 0.54 มาก
4.09 0.54 มาก
4.26 0.62 มาก
4.25 0.60 มาก
4.20 0.49 มาก
4.17 0.59 มาก
4.23 0.54 มาก
4.18 0.47 มาก

X

4.20
3.75
3.77
4.24
4.25
4.28
3.95
4.06

10 – 20 ปี
28
S.D. แปลผล
0.53 มาก
0.88 มาก
0.91 มาก
0.36 มาก
0.43 มาก
0.51 มาก
0.58 มาก
0.52 มาก

มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป
48
X S.D. แปลผล
4.21 0.49 มาก
4.07 0.63 มาก
4.03 0.71 มาก
4.23 0.58 มาก
4.12 0.61 มาก
3.92 0.67 มาก
4.36 0.53 มาก
4.13 0.55 มาก
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ตาราง 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้
อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ด้านอานาจการให้รางวัล
2. ด้านอานาจการบังคับ
3. ด้านอานาจตามกฎหมาย
4. ด้านอานาจอ้างอิง
5. ด้านอานาจความเชี่ยวชาญ
6. ด้านอานาจข่าวสาร
7. ด้านอานาจพึง่ พา
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม

SS
0.50
2.56
5.60
0.02
0.30
2.81
2.96
0.33

df
2
2
2
2
2
2
2
2

MS

F

p

0.25
1.28
2.80
0.01
0.15
1.41
1.48
0.17

0.90
3.21*
5.67*
0.03
0.56
3.87*
5.04*
0.66

.41
.04
.00
.98
.57
.02
.01
.52

อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกกล่าวถึงประเด็นสาคัญที่ค้นพบจากการศึกษาตามความมุ่งหมาย
ของการวิจัย กรอบความคิด และสมมติฐานของการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ซึ่งเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงตามลาดับ 3 ลาดับแรก ได้แก่ 1) ด้านอานาจอ้างอิงมีการปฏิบัติสูงสุด 2) ด้านอานาจพึ่งพา และ
3) ด้านอานาจความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีบุคลิกภาพหรือลักษณะท่าทางที่ประทับใจ
ในการพูด การแต่งกาย มีพฤติกรรมทางการบริหารที่แสดงถึงคุณธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่สามารถทาให้ผู้ใต้ บังคับบัญชามีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียว เป็นพวกเดียวกับผู้บริหาร มีความภูมิใจในตัวผู้บริหาร เกิดความเคารพและศรัทธา
ตลอดจนมีความปรารถนาเอาเป็นแบบอย่าง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณ แก้วกัณหา (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การใช้อานาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า การใช้อานาจของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กษิภณ ชินวงศ์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้อานาจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การใช้อานาจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไสว พังคะบุตร (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้
อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า
ความคิดเห็นการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ย่อมต้องมีอิสระในการบริหารงาน ทั้งด้านทรัพยากรบุคคลและอานาจหน้าที่ในกรอบที่กฎหมายให้อานาจไว้ จึงมี
ความใกล้เคียงกัน
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาใน
อาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้าน ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านอานาจ
ตามกฎหมาย โดยค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาเพศหญิงสูงกว่า
เพศชาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กาหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกคนต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ทาให้ผู้บริหารได้รับการส่งเสริม ฝึกอบรม และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา
ยกระดับตนเองสู่มาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีการเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ และเมื่อได้รับการพัฒนามาแล้ว
ในการมอบหมายงานนั้น ผู้บริหารจึงพิจารณาตามบุคลิกลักษณะ ความรู้ความสามารถ ความถนัด ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และคานึงถึงระยะเวลา ปริมาณ ตามกาลังความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งกาลังความสามารถและ
ความรับผิดชอบของเพศชายและหญิงมีแตกต่างกัน ผลงานที่เกิดขึ้นก็แตกต่างกันไปด้วย อาจส่งผลให้ผู้บริหารเลือกใช้
อานาจการให้รางวัลและการบังคับกับเพศชายและหญิงแตกต่างกันไปด้วย สอดคล้ องกับงานวิจัยของ เฮอร์เซย์ และ
แบลนชาร์ด (Hersey; & Blanchard. 1993: 566-570; อ้างถึงใน พิษณุ สุขนิต.ิ 2556: 88) ที่พบว่า การใช้ฐานอานาจ
ของครูใหญ่ เรียงลาดับมากไปน้อย คือ อานาจความเชี่ยวชาญ อานาจอ้างอิง อานาจการให้รางวัล อานาจตามกฎหมาย
และอานาจการบังคับ โดยทั่วๆ ไป ครูใหญ่ใช้อานาจแตกต่ างกัน โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเพศ และเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ส่วนรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านอานาจการให้รางวัล ด้านอานาจ
อ้างอิง และด้านอานาจความเชี่ยวชาญ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงสม
แสงบุญเจริญ (2551: 56) ได้ศึกษาการใช้อานาจของผู้บริหารโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ สอดคล้องกับวิจัยของ พฤษภา แก้วภู และคณะ (2550: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การใช้อานาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่า การใช้อานาจของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
ผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอโป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 ควรใช้อานาจในการบริหารงานโดยยึดนโยบายและระเบียบกฎหมายเป็นหลัก และมีการประเมินติดตามผล
กากับ นิเทศติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพการใช้อานาจในการบริหารยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เช่น นักการภารโรง กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน ที่มีต่อการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา เพราะอาจจะช่วยให้
ค้นพบข้อแตกต่างเกี่ยวกับการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการบริหารงาน
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2. ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
การใช้อานาจที่เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความสามารถในการบริหารต่างกันให้สอดคล้อง
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน
เอกสารอ้างอิง
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NBUE081: การศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ
A STUDY OF PARENTS’ PARTICIPATION IN MANAGEMENT OF CHILDCARE CENTERS
UNDER THE SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, MEUANG DISTRICT,
AMNATCHAROEN PROVINCE
เกษริน เข็มสุข *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ อายุ และรายไดตอเดือน กลุม
ตัว อย างที่ใ ชใ นการวิ จัย ในครั้ง นี้ ได แก ผู ป กครองนั กเรี ยนศูน ยพั ฒนาเด็ กเล็ก ในสัง กั ดองค การบริ หารส วนตํา บล
อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2559 จํานวน 274 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามแบบสํารวจรายการ และแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที (t-test)
ผลการวิจัยพบวา
1. ผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอ
เมือง จังหวัดอํานาจเจริ ญ อยู ในระดั บมากทุ กดาน ดานที่ มีค าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ ดานบริ หารจั ดการ รองลงมาคื อ ดาน
งบประมาณ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
2. ผลการเปรีย บเทีย บการมีสวนรวมของผู ปกครองในการบริห ารจัดการศูน ยพั ฒนาเด็ก เล็ กในสั งกั ด
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ จํ า แนกตามเพศ อายุ และรายได ต อ เดื อ น พบว า
ผูปกครองที่มีเพศและอายุตางกัน มีสวนรวมโดยรวมไมแตกตางกัน สวนผูปกครองที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีสวนรวม
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การมีสวนรวมของผูปกครอง, การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
Abstract
The objective of this research was to study parents’ participation in management of the
Childcare Centers under the Sub-district Administrative Organization, Meuang district, Amnatcharoen
province, classified by gender, age, and monthly income. The samples included 274 parents of the
children in Childcare Centers under the Sub-district Administrative Organization, Meuang district,
Amnatcharoen province, in 2016 academic year. The research tool was a 5-rating scale questionnaire.
Data were analyzed by percentage, mean, Standard Deviation, and t-test.
The results revealed that
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1. The parents’ participation in the Childcare Centers was at a “high” level in every aspect.
The management had the highest mean, followed by the budget. The aspect of building, environment,
and safety had the lowest mean.
2. Monthly income had influence on the parents’ participation in the Childcare Centers at .05
level of significance, but gender and age had no influence on their participation.
Keywords: Parents Participation, Developing Childcare Centers
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติไวในมาตรา 49 วาบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐตองจัดใหอยางถั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และ
มาตรา 80 (3) ที่วา รัฐตองดําเนินการตามนโยบายดานการศึกษา ดานพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษา
ในทุกรูปแบบใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อ
พัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก รวมทั้งการปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ราชกิจจานุเบกษา. 2550: 15, 23) มาตรา
80 (4) รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการศึกษาดวยการสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ครอบครัว ผูปกครอง องคกรทางศาสนา และเอกชนจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาพื้นฐาน เปนการเตรียมความพรอมเพื่อวางรากฐานชีวิตของ
เด็กไทยใหเจริญเติบโตอยางสมบูรณ มีพัฒนาการสมวัยอยางสมดุลทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
บนพื้นฐานความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลโดยใชกิจกรรมกระตุนและสงเสริมพัฒนาการของสมอง
อยางเต็มที่ รวมทั้งเตรียมเด็กใหพรอมที่จะเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับที่สูงขึ้น อันจะนําไปสูความ
เปนบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป การศึกษาปฐมวัย มุงเนนการพัฒนาเด็กบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู
และสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแตละบุคคลภายใตบริบททางวัฒนธรรม
อารยธรรม และวิถีชีวิตทางสังคมซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกตางกัน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2548: 1)
การมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญในการทํางานตางๆ ใหประสบความสําเร็จขึ้นได การบริหารงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กยิ่งมีความสําคัญมากในการพัฒนาเด็กไทยใหมีความพรอมทางดานตางๆ จึงไดมีแนวทางในการพัฒนาตลอดเวลา
ดังที่ วารุณี ภาชนนท (2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 4 ดาน คือ ดานบุคลากรและการบริหาร
จัดการ ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร และดานการมีสวนรวม
และสนับสนุนจากชุมชน พบวา ในภาพรวมผูปกครองมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนย อยูในระดับมากทุก
ดาน องคการบริหารสวนตําบล ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน
25 ศูนย ผูปกครองที่สงเด็กนักเรียนเขารับการอบรมเลี้ยงดู จํานวน 950 คน พื้นที่บริการขององคการบริหารสวน
ตําบล ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง สวนใหญเปนชุมชนที่ตั้งอยูหางไกลความเจริญ การบริหารจัดการของศูนย จําเปนตอง
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อาศัยการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารเพื่อสงเสริมใหผูปกครองไดมีโอกาสกําหนดแนวทางการดําเนินงาน การ
มีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหา อีกทั้งยังเปนการปรับปรุง เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในศูนยไดเปน
อยางดี เพราะการเปดโอกาสใหผูปกครองมามีสวนรวมในการตัดสินใจไดมากเทาใด ผูปกครองก็ยิ่งมีความเขาใจใน
ปญหาและภารกิจของการบริหารงานมากขึ้นเทานั้น
จากสาเหตุดังกล าวขางตน ผูวิจัยจึ งมีความสนใจที่จ ะศึกษาการมีสว นรวมของผูปกครองในการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลอําเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญเพื่อใหพอแม ผูปกครอง
เห็นคุณคาของการศึกษา และตระหนักถึงสิทธิของบุตรหลานที่จะตองไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ทําใหพอแม ผูปกครอง
มีความกระตือรือรนที่จะเขามามีสวนรวมรับรูและจัดการศึกษาใหแกบุตรหลานของตน รวมทั้งตรวจสอบการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีคุณภาพ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาการมีสว นร ว มของผูป กครองในการบริ หารจั ดการศู น ย พัฒ นาเด็ ก เล็ ก ในสั ง กัด องค ก าร
บริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ อายุ และรายไดตอเดือน
นิยามศัพทเฉพาะ
การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การที่ผูปกครองของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ เขาไปมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6 ดาน คือ
1. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง การรวมกําหนดนโยบาย เปา หมาย และทิ ศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของศูนยพัฒนาเด็ กเล็ก กําหนดมาตรฐานวิชาการและร วมวางแผนการดําเนิ นงาน
บริหารงาน พิจารณาใหเห็นความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานของศูนย สาระหลักสูตรการศึกษาของศูนย เสนอแนะใหมี
การจัดทําหลักสูตรทองถิ่น และเขามารวมเปนวิทยากรใหมีความรูในดานตางๆ แกนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู และ
แนะนําใหมีการนําวัสดุที่หาไดจากทองถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกํากับ ติดตาม ประเมินตรวจสอบ
มาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ดานบุคลากร หมายถึง การรวมจัดโครงสรางการบริหารงาน การคัดเลือกบุคคล การกําหนดตัว
บุคคลที่เหมาะสม การตรวจสอบการทํางานของบุคลากร และสนับสนุนใหบุคลากรเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
เปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3. ดานบริหารจัดการ หมายถึง การรวมวางแผนในการจัดหาสื่อที่มีคุณภาพ สนับสนุนการใชสื่อที่มี
มาตรฐานเหมาะสมกับวัยของเด็ก ประสานงานรวมในการจัดหาอุปกรณการเรียนการสอนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เชน ชุดนักเรียน โตะ เกาอี้ เครื่องเลนสนาม เปนตน
4. ดานงบประมาณ หมายถึ ง การรว มวางแผนในการจัด สรรงบประมาณ กํ าหนดวิธีก ารใชจา ย
งบประมาณของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วางแผนเพื่อหารายไดทรัพยสินและทรัพยากรจากแหลงตางๆ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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5. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย หมายถึง การรวมวางแผนในการพัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอม อาคารเรียน อาคารประกอบการ จัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน จัดหาสื่อ
อุปกรณที่เอื้ อตอการเรี ยนรู และประสานงานระหว างศูน ยพัฒ นาเด็ กเล็ก หรือหนวยงานอื่ นเพื่อ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการจัดอาคารสถานที่
6. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน หมายถึง ความรวมมือระหวางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและผูปกครอง ชุมชนและกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหการดําเนินการบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว
รวมกัน การประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กการใหบริการชุมชนในดานตางๆ เพื่ออํานวยความ
สะดวก และการรวมงานกับชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน
ผูปกครอง หมายถึง ผูที่ทําหนาที่เลี้ยงดูอุปการะ และอบรมสั่งสอนเด็กอยางใกลชิดที่บาน โดยผูปกครอง
อาจเปนบิดา มารดา ญาติ หรือผูที่บิดา มารดาไววางใจฝากบุตรไว ซึ่งจะมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสงเด็ก
เขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ดูแลและใหการศึกษาเด็ก อายุ 3-5 ป มีฐานะเทียบเทาสถานศึกษา
ในที่นี้ หมายถึง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ
องคการบริหารสวนตําบล หมายถึง หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือราชการสวนทองถิ่นมีฐานะ
เปนนิติบุคคลในจังหวัดอํานาจเจริญที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ที่ดําเนินการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รายไดตอเดือน หมายถึง รายไดตอเดือนของผูปกครอง ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกเปน ต่ํากวา 5,000 บาท หรือ 5,000 บาท และ 5,000 บาท ขึ้นไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดตามเกณฑมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (2553: 4-50) ซึ่งสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 นอยกวา 25 ป หรือ 25 ป
2.2 มากกวา 25 ป
3. รายไดตอเดือน
3.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท
3.2 5,000 บาท ขึ้นไป

การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย 6 ดาน
1. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
2. ดานบุคลากร
3. ดานบริหารจัดการ
4. ดานงบประมาณ
5. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
6. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2559 จํานวน 25 ศูนย รวมทั้งสิ้น 950 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2559 จํานวน 12 ศูนย รวม 274 คน ซึ่งไดมาโดย
การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) และใชตารางสําเร็จรูปในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตาม
ตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-610; อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล. 2544: 143)
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ และรายไดตอเดือน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ประกอบดวย 6 ดาน คือ 1) ดานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร 2) ดานบุคลากร 3) ดานบริหารจัดการ 4) ดานงบประมาณ 5) ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย และ 6) ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยขอความรวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ออกหนังสือถึงหัวหนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ เพื่อขออนุญาตและขอความ
รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยเดินทางไปพบหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดวยตนเอง เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถาม
และนัดหมายวัน เวลา เพื่อขอรับแบบสอบถามคืน
3. ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยวิธีแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
2. วิเคราะห ขอ มูลการมี สวนรว มของผูป กครองในการบริห ารจัด การศู นยพั ฒนาเด็ก เล็ กในสั งกั ด
องคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะห เปรี ยบเทียบการมี สวนรวมของผู ปกครองในการบริ หารจัดการศู นยพัฒ นาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยใชการทดสอบคาที (t-test)
4. นําคาเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหไปทําการเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อใชในการแปลความหมาย
ทั้งรายขอและรวมทุกดาน โดยใชเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103)
4.51-5.00 หมายถึง การมีสวนรวมในการบริหารจัดการอยูในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง การมีสวนรวมในการบริหารจัดการอยูในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง การมีสวนรวมในการบริหารจัดการอยูในระดับปานกลาง
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1.51-2.50 หมายถึง การมีสวนรวมในการบริหารจัดการอยูในระดับนอย
1.00-1.50 หมายถึง การมีสวนรวมในการบริหารจัดการอยูในระดับนอยที่สุด
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 หาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (Index of Consistency-IOC)
2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
3. สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบ ไดแก การทดสอบ คา t-test (Independent Sample)
สรุปผลการวิจัย
1. ผูป กครองมี สว นร ว มในการบริ หารจั ด การศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในสั ง กั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ทุกดาน และดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบริหารจัดการ มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดาน
งบประมาณ มีระดั บการมีสว นรวมอยู ในระดับมาก ตามลําดับ สว นดานที่มี คาเฉลี่ยต่ํ าสุด คือ ดานอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ดังตาราง 1
ตาราง 1 คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
2. ดานบุคลากร
3. ดานบริหารจัดการ
4. ดานงบประมาณ
5. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
6. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
รวม

ระดับการมีสวนรวม
S.D.
แปลผล
X
4.36
0.37
มาก
4.40
0.39
มาก
4.45
0.29
มาก
4.42
0.39
มาก
4.20
0.24
มาก
4.32
0.32
มาก
4.35
0.20
มาก

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ อายุ และรายไดตอเดือน พบวา
2.1 ผูปกครองที่มีเ พศต างกั น มีสวนร วมในการบริ หารจั ดการศูน ยพัฒ นาเด็กเล็ กในสังกั ดองคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานบุคลากร ดานบริหารจัดการ
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ดานงบประมาณ ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจาก
ทุกภาคสวน ไมแตกตางกัน
2.2 ผูปกครองที่ มีอายุ ตางกั น มี สวนร วมในการบริหารจัดการศูน ยพัฒนาเด็ กเล็ก ในสัง กัดองคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร และดานงบประมาณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานบุคลากร
ดานบริหารจัดการ ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจาก
ทุกภาคสวน ไมแตกตางกัน
2.3 ผูปกครองที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และดานการมีสวนรวมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคสวน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
ดานบุคลากร ดานบริหารจัดการ และดานงบประมาณ ไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง การศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ อยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบริหารจัดการ รองลงมาคือ
ดานงบประมาณ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วารุณี ภาชนนท (2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 4 ดาน คือ ดานบุคลากรและการ
บริหารจัดการ ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร และดานการมี
สวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมใจ อยูในระดับมากทุกดาน
2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ อายุ และรายไดตอเดือน พบวา
2.1 ผู ป กครองที่ มี เ พศต า งกั น มี ส ว นร ว มในการบริ ห ารจั ด การศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในสั ง กั ด
องคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดาน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานบุคลากร ดานบริหาร
จัด การ ด า นงบประมาณ ด านอาคารสถานที่ สิ่ ง แวดล อม และความปลอดภั ย และด า นการมี สวนร ว มและการ
สนับสนุนจากทุกภาคสวน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปกครองทั้งเพศชาย
และเพศหญิง จะใหความสําคัญในเรื่องคาใชจายตางๆ มาก และในดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ผูปกครอง
ก็ใหความรวมมือเปนอยางดีเพื่อที่จะใหเอื้อตอบุตรหลานของตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จงรัก จันทวงศ (2546:
บทคัดยอ) ที่ศึกษา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหวยยางวิทยา อําเภอทับสะแก จังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหวยยางวิทยา ในภาพรวม

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

2144

24 มีนาคม 2560

ไม แตกต างกัน และสอดคล องกั บงานวิ จั ยของ องอาจ นิลสุ วรรณ (2551: บทคั ดย อ) ที่ ศึกษาการมี สวนร วมของ
ผูป กครองในการส งเสริ มพั ฒ นาการเด็ก ปฐมวัย ในเขตองคก ารบริ หารสว นตํ าบลบ านกาด อํ าเภอแมว าง จั งหวั ด
เชียงใหม พบวา ผูปกครองที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไมแตกตางกัน
2.2 ผูปกครองที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร และดานงบประมาณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานบุคลากร ดาน
บริหารจัดการ ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุก
ภาคสวน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูปกครองที่มีอายุแตกตางกัน
ถึงแมวาจะมีกิจกรรมตางๆ เขามาเปนพิเศษและมีประสบการณมากกวากัน แตมีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ องอาจ นิลสุวรรณ (2551: บทคัดยอ) ที่ศึกษาการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม พบวา ผูปกครองที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ไมแตกตางกัน
2.3 ผูปกครองที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตํา บล อําเภอเมื อง จังหวัดอํา นาจเจริญ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และดานการมีสวนรวมและ
การสนับสนุนจากทุกภาคสวน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร ดานบุคลากร ดานบริหารจัดการ และดานงบประมาณ ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้
อาจเปนเพราะในชุมชนเองก็เปนชุมชนกึ่งชนบทกึ่งเมืองมีความพรอมดานเศรษฐกิจอยูแลวจึงใหความสําคัญกับบุตร
หลานเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จงรัก จันทวงศ (2546: บทคัดยอ) ที่ศึกษา การมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหวยยางวิทยา อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา ประชาชนที่มีรายได
ตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหวยยางวิทยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และสอดคลองกับงานวิจัยของ องอาจ นิลสุวรรณ (2551: บทคัดยอ) ที่ศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูปกครองที่มี
รายไดตอเดือนตางกัน มีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิ จัยเรื่อง การศึกษาการมี สวนรวมของผูปกครองในการบริหารจั ดการศูนยพัฒ นาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ สรุปเปนขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ควรมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแขงขันทักษะทางวิชาการ
สําหรับเด็กนักเรียน และเชิญผูปกครองเขามามีสวนรวมกับการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อการรับรูกระบวนการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานวิชาการวาตองดําเนินการอยางไรบาง
2. ดานบุคลากร ควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดโครงสรางการบริหารงาน
การคัดเลือกบุคคล และสนับสนุนใหบุคลากรเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก และมีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
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3. ดานบริหารจัดการ ควรมีการประชุมใหความรูและขอมูลความสําคัญเกี่ยวกับหลักสูตร ทั้งหลักสูตร
แกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรทองถิ่น เพื่อผูปกครองจะไดเขาใจและเห็นความสําคัญของหลักสูตร
และจึงเขามามีสวนรวมมากยิง่ ขึ้น
4. ดานงบประมาณ ในการจัดสรรงบประมาณตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรใหผูปกครองมีสวนรวม
มากยิ่งขึ้น
5. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ควรมีการเชิญผูปกครองมารวมจัดตกแตง
อาคารสถานที่ใหเหมาะกับบรรยากาศการเรียนการสอน คํานึงถึงดานสุขลักษณะและความเพียงพอกับจํานวนเด็ก
ความเปนสัดสวน สะอาด ปลอดภัย และใหทราบถึงงบประมาณในการดําเนินการวาเพียงพอหรือไม เพื่อผูปกครอง
จะใหการสนับสนุนในการดําเนินการในคราวตอไป
6. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ควรมีการจัดกิจกรรมและจัดประชุมชี้แจง
ความรูในดานตางๆ และเชิญผูมีความรูในดานนั้นๆ มาใหความรูแกผูปกครอง เมื่อผูปกครองไดรับสิ่งเหลานี้แลวก็
คํานึงถึงเด็กนักเรียนวาเด็กควรจะไดรับความรูจากผูเชี่ยวชาญดานใดบาง ผูปกครองก็อาจรวมกันดําเนินการตอไปได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ตอไป
1. ควรมีการศึกษาทางดานงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
เพื่อเปรียบเทียบเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในดานตางๆ มากขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงงานดาน
ตางๆ ใหเกิดความพึงพอใจและการมีสวนรวมมากขึ้น
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NBUE082: การศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ
A STUDY OF TEACHERS’ SATISFACTION WITH ACADEMIC ADMINISTRATION OF
BASIC EDUCATION SCHOOLS IN MEUANG DISTRICT UNDER THE AMNATCHAROEN
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
จรูญ ลาผาน *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขั้น พื้น ฐานในอํ าเภอเมื อง สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึก ษาอํา นาจเจริ ญ จํา แนกตามเพศ ระดั บ
การศึกษา และประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก ครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในอํ า เภอเมือ ง สั ง กั ด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึ กษาอํ านาจเจริ ญ ป การศึ กษา 2559 จํ านวน 234 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจั ย เป นแบบสอบถามที่มี ลักษณะเปนแบบสํา รวจรายการและแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที (t-test)
ผลการวิจัยพบวา
1. ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ อยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน รองลงมาคือ ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการนิเทศการศึกษา
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
อําเภอเมื อง สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึ กษาอํานาจเจริ ญ จํ าแนกตามเพศ ระดั บการศึ ก ษา และ
ประสบการณในการทํางาน พบวา ทั้งภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: ความพึงพอใจของครูผูสอน, การบริหารงานวิชาการ
Abstract
The purpose of this research was to study of teachers’ satisfaction with academic
administration of basic education schools in Meuang district under the Amnatcharoen Primary
Educational Service Area Office, classified by gender, education level, and working experience. The
samples included 234 teachers in basic education schools in Meuang district under the Amnatcharoen
Primary Educational Service Area Office. The research tool was a questionnaire composed of checklist
and 5-rating scale. Data were analyzed by percentage, mean, Standard Deviation, and t-test.
The results revealed that
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1. The teachers’ satisfaction with academic administration of the basic education schools in
Meuang district under the Amnatcharoen Primary Educational Service Area Office, was at a “high” level
in all aspects. The aspect of learning process development and the assessment and transfer aspect
had the highest mean, followed by school curriculum development aspect. The aspect of educational
supervision had the lowest mean.
2. Gender, education level, and working experience had no influence on the teachers’
satisfaction with academic administration of the basic education schools.
Keywords: Satisfaction of Teachers, Academic Administration
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดการศึกษา มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของประชากรในประเทศ โดยเฉพาะการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานซึ่งรัฐใหความสําคัญมาก โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติไวในมาตรา 49
วา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย” ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 10 กําหนดวาการจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และมาตรา 6
ระบุไววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2547: 5)
การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ไดกลาวไววา งานที่นับเปนหัวใจ
ของการบริหารสถานศึกษา คือ งานวิชาการเพราะจุดมุงหมายของการศึกษาโดยสวนรวม คือ การจัดการเรียนการสอน
ใหผูเรียนมีความสามารถ ดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ซึ่งเนนจุดมุงหมายตางกัน
ไปในแตละระดับชั้น ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาจะพยายามกระทําทุกวิถีทาง เพื่อใหงานวิชาการ
ของสถานศึกษาดําเนินไปดวยวิธีทางที่ถูกตอง บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และมีความเปนเลิศทางวิชาการ เพราะ
ผูบริหารสถานศึกษาเปรียบเสมือนธงชัยที่จะนําเขามาซึ่งความสําเร็จของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 33)
การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญที่สุดของการบริหารสถานศึกษา และเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง สวนการบริหารดานอื่นๆ นั้น แมจะมีความสําคัญเชนเดียวกัน
แตก็เปนเพียงสวนสนับสนุนงานวิชาการดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทหนาที่ใน
การบริหารจะตองสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร (จันทรานี สงวนนาม.
2545: 143) และงานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษาไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใดมาตรฐาน
และคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานทางวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตรการ
จัดโปรแกรมการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา และเกี่ยวของกับผูบริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งจะเกี่ยวของทางตรงหรือทางออมก็อยูที่ลักษณะของงานนั้ น
(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2545: 1) ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
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(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
แตในสภาพความเปนจริง การดําเนินงานวิชาการในสถานศึกษาในปจจุบัน ยังประสบปญหาอยูมาก ถึงแมวา
ผูบริหารจะใหความสําคัญกับงานวิชาการอยางมากเพียงใดก็ตาม แตก็ยังพบวาโรงเรียนแตละโรงเรียนมีปญหาในดาน
การบริหารที่แตกตางกันไปตามบริบทของโรงเรียน แตปญหาที่คลายคลึงกัน คือ ครูไมครบชั้น ขาดแคลนสื่อในการจัด
การเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ งบประมาณไมเพียงพอ การขาดแคลนอัตรากําลังของครูสายปฏิบัติการสอน ซึ่งมี
สาเหตุมาจากการแตงตั้ง ยาย การตัดโอนอัตราตําแหนง การเขาสูโครงการเปลี่ยนเสนทางสูชีวิตใหม การเกษียณอายุ
ราชการ การไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น สิ่งเหลานี้ลวนเปนปญหาคอนขางมาก (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ. 2558: คํานํา) ในสภาพปจจุบันสํานักเขตพื้นที่การศึกษาไมสามารถจัดสรรอัตรากําลังของครู
ใหแกโรงเรียนตางๆ ไดครบตามกรอบอัตรากําลังที่กําหนดหรือใหครบชั้นเรียนได จึงไดพัฒนารูปแบบการบริหารจัด
การศึกษา ดานการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ในหลายแนวทาง เปนตนวา 1) การจัดองคการแบบองคกรเปดใหผมู ี
สวนไดสวนเสียเขามามีบทบาทในการบริหาร 2) การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น เปนการใชแหลงเรียนรูในชุมชนและภูมิ
ปญญาทองถิ่นโดยผูนําและผูรูหรือผูทรงปญญานําเอาความรู อาชีพ ประเพณี พิธีกรรม มาเปนเครื่องมือการถายทอด
ความรู ประสบการณ ไปสูนักเรียนที่เปนวัฏจักรของชุมชน ถึงอยางไรก็ตามหนาที่ของครูที่มีอยูในโรงเรียนนั้นๆ จะตอง
รับภาระการสอนเพิ่มมากขึ้น บางโรงเรียนถึงกับเรียนรวมชั้น นอกจากนั้น ปญหาการใชครูอาจารยไปทําหนาที่อื่นที่
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมีคอนขางมาก (ธีระ รุญเจริญ. 2546: 17) ผลกระทบที่ตามมาครูดูแลนักเรียน
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดไมเต็มที่ และเกินกําลังที่มีอยูงบประมาณ การบริหารจัดการไมเพียงพอ สงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา
การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ที่ผานมานั้นพบปญหาใน
กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ดูไดจากผลการประเมินผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จากการสรุป ของกลุมนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไดสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 2558
พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 41.79 กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 37.51 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 36.89 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 29.12 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 33.86 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 30.04 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 30.29 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 37.40
กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 27.34 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ.
2558) สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยูในเกณฑต่ํา เนื่องจากมีการบริหารงานวิชาการที่ยังไมเปน
ระบบ ขาดการกํากับ นิเทศ ติดตามจากเขตพื้นที่ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดยังไมบรรลุเปาหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาที่ควร
จากเหตุผลดังกลาวจะเห็นวา บุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได คือ ผูบริหาร
สถานศึกษา ที่ตองเปนผูนําและเปนผูประสานความรวมมือจากทุกฝาย การบริหารการศึกษาของผูบริหารจะประสบ
ความสําเร็จไดยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน หากผูบริหารมีความรูความเขาใจกับการบริหารงานวิชาการ ก็จะสงผลตอ
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ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึก ษาที่จั ดการศึ กษาในระดั บการศึกษาขั้ นพื้ นฐานในสถานศึ กษา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาอํานาจเจริญตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอ
เมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
อําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํา นาจเจริญ จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณในการทํางาน
นิยามศัพทเฉพาะ
ความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ความรูสึกที่มีตอการบริหารงานวิชาการโดยรวมใน
ทางบวก ซึ่งเปนผลมาจากการไดรับการตอบสนองความตองการทั้งดา นรางกายและจิตใจของครูผูสอนที่มีตอการ
บริ ห ารงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในอํ า เภอเมื อ ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อํานาจเจริญ ตามขอบขายการบริหารงานวิชาการ 5 ดาน ประกอบดวย
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและสังคม ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งดานบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศเพื่อการพัฒนาการใชหลักสูตรภายในสถานศึกษา ตลอดจนการ
ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลใหเขตพื้นที่รับทราบ
2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง การจัดทําแผนการเรียนรูโดยผูเรียนมีสวนรวม โดย
จัดกระบวนการเรียนรูใหยืดหยุนตามความเหมาะสมทั้งดานเวลา สาระการเรียนรู และผูเรียน เปนการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงจากแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู มีการใช
การแนะแนวเปนสวนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู และใหผูปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเขามามีสวนรวม
ในการจัดกระบวนการเรียนรู ตลอดจนสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลาย
และตอเนื่อง
3. ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การกําหนดระเบียบการวัด
และประเมิ นผลของสถานศึก ษา การจัด ทํา เอกสาร หลัก ฐานการศึก ษา ใหเ ปน ไปตามระเบีย บการวัด การวัด ผล
ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ เทียบโอนผลการเรียน และอนุมัติผลการเรียน และจัดใหมีการประเมินผลการเรียน
ทุกชวงชั้น และจัดใหมีการซอมเสริมกรณีที่มีผูเรียนไมผานเกณฑการประเมิน มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผล มีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ ตลอดจนมีสารสนเทศ ดานการวัดผล ประเมินผล และการ
เทียบโอนผลการเรียน เพื่อใชในการอางอิง ตรวจสอบและใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
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4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารจัดการ
และการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา การประสานงาน ความรวมมือในการทํางานวิจัย
การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน การสงเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
การเผยแพรผลงานวิจัย
5. ดานการนิเทศการศึกษา หมายถึง การจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ การดําเนินงานวิชาการ และ
การเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายเหมาะสม การประเมินผลการจัดระบบการนิเทศการประสานงานกับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณการจัดระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น
ครูผูสอน หมายถึง ผูที่ ปฏิบัติหน าที่สอนในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานในอํา เภอเมือ ง สังกั ดสํานัก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ
ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในอําเภอเมือง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จําแนกเปน ปริญญาตรี และสูงกว า
ปริญญาตรี
ประสบการณในการทํางาน หมายถึง ประสบการณในการทํางานของครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่สอนใน
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐานในอํ าเภอเมื อ ง สั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษาอํ านาจเจริ ญ ตั้ ง แต เ ริ่ ม
ปฏิบัติงานจนถึงปจจุบัน จําแนกเปน นอยกวาหรือเทากับ 15 ป และตั้งแต 15 ป ขึ้นไป
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแล
รับผิดชอบสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมพื้นที่ 7 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองอํานาจเจริญ อําเภอลืออํานาจ
อําเภอหัวตะพาน อําเภอพนา อําเภอเสนางคนิคม อําเภอชานุมาน และอําเภอปทุมราชวงศา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิ จัย ครั้ง นี้ ผู วิจั ยได ใชก รอบแนวคิด การบริ หารงานวิช าการตามขอบข ายการบริห ารงานวิชาการ
5 ดาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 22) ซึ่งสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ระดับการศึกษา
2.1 ปริญญาตรี
2.2 สูงกวาปริญญาตรี
3. ประสบการณในการทํางาน
3.1 นอยกวาหรือเทากับ 15 ป
3.2 ตั้งแต 15 ป ขึ้นไป

ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขอบขายการบริหาร
งานวิชาการ 5 ดาน คือ
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน
ผลการเรียน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การนิเทศการศึกษา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขต
พื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาอํา นาจเจริ ญ ปก ารศึ กษา 2559 จํา นวน 600 คน (สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ. 2559: 1-2)
กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ปการศึกษา 2559 จํานวน 234 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple
Random Sampling) โดยใชตารางสํ าเร็จรูปในการกําหนดขนาดกลุมตัวอย างของเครจซีแ ละมอรแกน (Krejcie; &
Morgan. 1970: 608-610)
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนการตรวจสอบรายการ (Check list)
จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ตามขอบขายการบริหารงาน
วิชาการ 5 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการนิเทศการศึกษา แบบสอบถาม
มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
การหาคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิดจากตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการ เพื่อใหไดแนวคิด
รวบยอดที่เกี่ยวของกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และสรางนิยามศัพทเฉพาะ
2. รางแบบสอบถามใหครอบคลุมนิยามศัพทที่กําหนดไว
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้ น เสนออาจารยที่ปรึก ษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และ
ขอแนะนํา เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ แนะนําแกไข แลวนําไปให
ผูเชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา โดยใชแบบประเมิน IOC พบวา แบบสอบถามแตละขอที่ใชใน
การวิจัยมีคา IOC ตั้งแต 0.80-1
5. ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง แบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวนําเสนออาจารย
ที่ปรึกษาสารนิพนธ พิจารณาใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงตรวจสอบและแกไขครั้งสุดทาย
6. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไข แลวไปทดลองใช (Try-Out) กับครูผูสอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอําเภอปทุมราชวงศา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จํานวน 30 คน ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง แลวหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach. 1970: 202-204) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ 0.91
7. จัดพิมพแบบสอบถาม เปนฉบับสมบู รณแลว ไปใชเก็บรวบรวมขอมูลโดยสอบถามครูผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยขอความรวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ออกหนังสือถึงผูบริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ที่เปน
กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางดวยตนเอง พรอมนัดหมายเวลาในการเก็บแบบสอบถาม
3. ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยทําเปนรายขอ รายดาน และภาพรวม
3. วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูสอนต อการบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ โดยใชสถิติ t-test
4. นําคาเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะห ไปทําการเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อใชในการแปลความหมาย
ทั้งรายขอและรวมทุกดาน โดยใชเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103)
4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการนอย
1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการนอยที่สุด
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 หาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (Index of Consistency-IOC)
2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
3. สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบ ไดแก การทดสอบ คา t-test (Independent Sample)
สรุปผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลีย่ สูงสุด คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการวัดผล ประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน รองลงมาคือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดาน
การนิเทศการศึกษา
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2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา
และประสบการณในการทํางาน พบวา ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ มีประเด็นสําคัญ
ที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการวัดผล
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน รองลงมาคือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ ดานการนิเทศการศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ ไดรับความเอาใจใสและใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง มุงพัฒนาบุคลากรครูควบคูไปกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีเตรียมพรอมในการรับการประเมินคุณภาพจาก สมศ. มีการเขารับ
การทดสอบในระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ทําใหทุกโรงเรียนเรงพัฒนาดานวิชาการจึงเปนสาเหตุ
ทําใหการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จรัสรวี อินทวงศ (2550: บทคัดยอ) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง
สภาพและปญหางานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาล จังหวัดนนทบุรี พบวา
สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาล จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและราย
ดาน อยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญณรงค เทียนวงษ (2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษาความพึง
พอใจของครูตอการบริ หารงานวิชาการในโรงเรียนของรัฐ สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว า
ระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
เขต 2 มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรีย บเทีย บความพึ งพอใจของครู ผูสอนต อ การบริห ารงานวิ ชาการในสถานศึ กษาขั้ น
พื้นฐานในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา
และประสบการณในการทํางาน พบวา
2.1 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาปจจุบันมีการประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับงานทางวิชาการ
มากและบอย ทําใหขาราชการครูไดตระหนักถึงความสําคัญ และเมื่อมีปญหาในการทํางานก็ไดรวมมือกันปรึกษา และ
แกไขปญหาตางๆ จึงเปนสาเหตุที่ทําใหความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ศุภชัย วีระวาที (2550:
บทคัดยอ) ที่วิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปดสอนในระดับชวงชั้น
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ที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 พบวา กลุมตัวอยางที่มีสภาพเพศตางกัน มีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน
2.2 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบันจะมีครูผูสอนที่มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากกวาระดับปริญญาโท แตในการบริหารงานในสถานศึกษา ไมวาจะเปนงานวิชาการหรืองานอื่นๆ
สถานศึก ษาจะมี ระเบียบหรื อแนวปฏิ บัติใ นการบริหารงานเฉพาะตัว ของแต ละงานตามสายงานหรื อลัก ษณะงาน
ดังนั้น ไมวาครูผูสอนจะจบระดับการศึกษาระดับใดยอมปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในระบบระเบียบปฏิบัติอันเดียวกัน
ครูผูสอนที่ มีระดับ การศึ กษาตา งกั น จึงไมมี ผลตอ ความพึ งพอใจที่มี ตอ การบริ หารงานวิชาการในสถานศึก ษา ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภชัย วีระวาที (2550: บทคัดยอ) ที่วิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปดสอนในระดับชวงชั้นที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 พบวา
กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
2.3 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเมือง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสถานศึกษาที่มีความพรอมดาน
อาคารสถานที่และบุคลากร อยูในแหลงความเจริญพอสมควร สถานศึกษาสวนใหญจะมีครูผูสอนที่มีประสบการณใน
การสอนมาก หรืออาวุโสมาก แตการที่ครูผูสอนมีประสบการณในการทํางานแตกตางกันในทุกสถานศึกษายอมมีการ
วางแผนจัดระบบงาน จัดสายงาน ที่เปนระบบเดียวกัน ปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน ดังนั้น ครูผูสอนที่มีประสบการณใน
การทํางานที่แตกตางกัน จึงไมสงผลตอความพึงพอใจที่มีตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัย จรัสรวี อินทวงศ (2550: บทคัดยอ) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปญหางานวิชาการของสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาล จังหวัดนนทบุรี ที่มีประสบการณในการสอน
แตกตางกัน พบวา สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภชัย วีระวาที
(2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปดสอนใน
ระดับชวงชั้นที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่มีประสบการณใน
การทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมแตกตางกัน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ปยรัตน ศรีหาพล (2551: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี พบวา สภาพและปญหาการบริหารงาน
วิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมไมแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ มีขอเสนอแนะ ดังนี้
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาการบริหารงานวิชาการในดานการนิเทศการศึกษา การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนทําการวิเคราะห และนําผลการวิเคราะหมากําหนดเปาหมายในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
2. ผูบ ริห ารสถานศึก ษาควรส งเสริ มใหมี การอบรม สั มมนา เพื่อ พัฒ นาความรูแ กค รูเ กี่ย วกั บการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ทั้งในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดาน
การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ตอไป
1. ควรมีการวิจัยการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
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NBUE083: การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของข้ า ราชการครู ที่ มี ต่ อ ปั จ จั ย ในการปฏิ บั ติ ง านใน
โรงเรียนในอาเภอโป่งน้าร้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
A STUDY ON THE SATISFACTION OF TEACHERS WITH THE FACTORS OF SCHOOL
WORK IN PONGNAMRON DISTRICT UNDER CHANTHABURI PRIMARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA OFFICE 2
ชนม์พรรษ ฤทธิรณสกุล *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัย ในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัน ทบุรี เขต 2 ใน 2 ปัจจัย
ได้แก่ ปัจจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต้าแหน่งงาน ด้านลักษณะงาน
และด้านความส้าเร็จของงานและปัจจัยค้้าจุนด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้าน
เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล ด้านการปกครองบังคับบัญชา และด้านสภาพแวดล้อมในการท้างาน โดยจ้าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้านวน 155 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จ้านวน 50 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
Analysis of Variance)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้า
ร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิ จารณารายด้าน
พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถืออยู่ในระดับมาก ปัจจัยค้้าจุนด้านนโยบายและการบริหารอยู่ในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติง านในโรงเรียนใน
อ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ ระดับการศึกษา เงินเดือน และประสบการณ์ในการท้างานต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ค้าส้าคัญ: ความพึงพอใจ, การปฏิบัติงาน
Abstract
The purpose of this research was to study and compare teachers' satisfaction toward school
factors in Pongnamron District under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2 in 2 factors,
including motivational factor of respect. Responsibility Progress in the job Aspect and the success of the
job and the sustainability of policy and administration. Relationships with colleagues Payroll and benefits
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Governance and the working environment. They were classified according to the personal status of
teachers who were teaching in schools in Pongnamron District under Chantaburi Primary Educational
Service Area Office 2 The sample used in this study were 155 teachers The data were collected by using
five scale questionnaire with 50 items. The reliability of the questionnaire was 0.97. Percentage, mean,
Standard Deviation, and One-way Analysis of Variance.
The research found that
1. The satisfaction of teachers toward the factors of school work in Pongnamron District under
Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2 is overall at a high level. When considering each
aspect, it was found that the motivation factor for acceptance was very high. The policy and
administrative support is at a high level.
2. Comparison of teachers' satisfaction toward school factors in Pongnamron District under
Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2 by personal status, gender, education level,
salary and work experience are different. The overall and each aspect are not different.
Keywords: satisfaction, performance
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้มคี วามเจริญงอกงามทุกด้าน คือ สติปัญญา อารมณ์และสังคม
การศึกษามีความส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติ สอดคล้องกับความต้องการในการใช้ก้าลังของประเทศ
การศึกษา จึงหมายถึง การเจริญงอกงาม ถ้าประเทศใดประชากรมีการศึกษาสูง ประเทศนั้นก็จะมีก้าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มรายได้ต่อบุคคลให้สูงขึ้น (นรินทร์ สังข์รักษา. 2552: 17) ในการด้าเนินการจัดการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาย่อมมีบทบาทส้าคัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความตั้งใจในการท้างาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นตัวจักรส้าคัญที่จะ
สร้างขวัญและก้าลังใจให้กับครูได้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อให้ลูกศิษย์ของตนเองมีความรู้อย่างเต็มที่ อาคม วัดไธสง (2547: 122) กล่าวว่า การที่ครูมี
ขวัญที่ดีจะช่วยให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความราบรื่นมากกว่าที่ครูมีขวัญต่้า จากการวิจัยของ คูเปอร์ (Cooper.
1974: 31-33) พบว่า ขวัญของครูมีผลต่อประสิทธิภาพในการสอน จึงยืนยันได้ว่า ขวัญของครูย่อมมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของครู ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วย เพราะครูเป็นบุคลากรที่มี
ความส้าคัญยิ่ง ในกระบวนการจัดการศึกษา มีบทบาทส้าคัญ ในการสร้างสม ส่งเสริม และเพิ่มพูนคุณสมบัติที่ดีงาม
ต่างๆ ให้กับนักเรียน เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ
นอกจากขวัญและก้าลังใจในการท้างานของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผล ท้าให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อหน้าที่การงานแล้ว ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ย่อมมีผลต่อการจูงใจบุคคล
ให้มีความกระตือรือร้นและตั้งใจท้างาน ท้าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจให้งานบรรลุผลส้าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจจากการศึกษาของ สมิธ และคณะ (Smith; et al. 1969: 89) พบว่า มีองค์ประกอบ
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อยู่ 5 ประการ ได้ แ ก่ ลั ก ษณะงาน ค่ าตอบแทน โอกาสก้ า วหน้ า การปกครองบั ง คับ บั ญชา และเพื่อ นร่ วมงาน
สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg. 1959: 113) ที่เชื่อว่า คนเราต้องการความพึงพอใจใน
การท้างาน (ปัจจัยกระตุ้น) ประกอบด้วย ความส้าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ
และความเจริญก้าวหน้า ส่วนความไม่พึงพอใจ (ปัจจัยค้้าจุน) ซึ่งประกอบด้วย นโยบาย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การปกครอง บังคับบัญชา สภาพแวดล้อม และเงินเดือน โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องจัดสิ่งเหล่านี้ ให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและสร้างในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อให้เขาได้ท้างานอย่างเป็นสุข ถ้าบุคลากรได้รับความ
พึงพอใจไม่เพียงพอเขาก็จะท้างานแย่ลง ส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงาน
อีกด้วย
จากสภาพปัญหาและความส้าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครู
ที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 ซึ่งข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าไปใช้เป็นข้อมูลส้าหรับพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียน ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อ น ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและสนองต่อความพึงพอใจของข้าราชการครู อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอ
โป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของข้าราชการครู
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน
ส้านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงน้ าแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ย วข้องกับแรงจูง ใจในการ
ปฏิบัติงานของเฮอร์ซเบอร์ก 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) และปัจจัยค้้าจุน (Hygiene Factors)
และสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา เงินเดือน และประสบการณ์ในการท้างาน
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สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่
1. เพศ
2. วุฒิการศึกษา
3. เงินเดือน
4. ประสบการณ์ในการท้างาน

2160

24 มีนาคม 2560

ตัวแปรตาม
การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มตี ่อปัจจัยในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้แก่
1. ปัจจัยจูงใจ
1.1 ความส้าเร็จของงาน
1.2 การยอมรับนับถือ
1.3 ลักษณะงาน
1.4 ความรับผิดชอบ
1.5 ความก้าวหน้าในต้าแหน่งงาน
2. ปัจจัยค้้าจุน
2.1 นโยบายและการบริหาร
2.2 การปกครองบังคับบัญชา
2.3 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
2.4 สภาพแวดล้อมในการท้างาน
2.5 เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดี ต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในอ้าเภอ
โป่ งน้้ า ร้อ น จั งหวั ดจั นทบุ รี ที่ ท้า ให้ ข้ าราชการครูท้ า งานด้ ว ยความกระตือ รื อร้ น พยายามตั้ง ใจท้ า งานให้ บรรลุ
เป้าหมาย มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสุข สนุกกับงานที่ท้า
การปฏิบัติงาน หมายถึง ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้้าจุน
1. ปัจจัยจูงใจ หมายถึง ปัจจัยที่ท้าให้เกิดความพึงพอใจ และเป็นแรงจูงใจภายในที่เกิดจากการ
ท้างาน ประกอบด้วย
1.1 ความส้าเร็จของงาน หมายถึง การที่ข้าราชการครูมีความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มใจใน
ผลส้าเร็จของงาน
1.2 การยอมรับ นับถื อ หมายถึง การที่ ข้าราชการครูได้รับ การยอมรับ ยกย่อ ง ชมเชย จาก
ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลอื่นๆ ท้าให้ข้าราชการครูเกิดความภาคภูมิใจ
1.3 ลักษณะงาน หมายถึง ลักษณะงานของข้าราชการครูที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในด้านการ
จัดการเรียนการสอน และงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ และท้าทายความสามารถ เช่น งาน
ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและความช้านาญเฉพาะทางของแต่ละบุคคล การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ
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1.4 ความรั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง การที่ ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเปิ ด โอกาสให้ แ ก่ ข้ า ราชการครู
ได้แสดงความรับผิดชอบต่อการท้างานอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการควบคุมและตรวจสอบมากจนเกินไป
1.5 ความก้าวหน้าในต้าแหน่งงาน หมายถึง การที่ข้าราชการครูได้รับการปรับเลื่อน วิทยฐานะ
ต้าแหน่งให้สูงขึ้น รวมทั้งการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการท้างาน เพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
2. ปัจจัยค้้าจุน หมายถึง ปัจจัยที่ประคับประคองไม่ให้ข้าราชการครู เกิดความไม่พอใจในการท้างาน
และเป็นแรงจูงใจภายนอกที่เกิดขึ้นจากสภาวะการท้างาน ประกอบด้วย
2.1 นโยบายและการบริหาร หมายถึง ข้อก้าหนด และแนวทางในการบริหารงานของข้าราชการ
ครู การที่ ข้ า ราชการครู มี ส่ว นร่ ว มในการก้ า หนดนโยบายและการบริ ห ารเป็ น การยอมรั บ แนวคิ ด อั น จะน้ า ไปสู่
ประสิทธิภาพการท้างาน
2.2 การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความรู้สึกของข้าราชการครู ที่มีต่อความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาในการสั่งการ การตัดสินใจ การเอาใจใส่ การใช้อ้านาจ การก้ากับ ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม
2.3 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง ความรู้สึกของข้าราชการครูในความเป็นกันเอง
ระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนความรักสามัคคีของผู้ร่วมงาน เช่น การดูแลเอาใจใส่ การให้ความ
ช่วยเหลือ ความมีน้าใจ และการท้างานเป็นทีม
2.4 สภาพแวดล้อมในการท้างาน หมายถึง การที่ข้าราชการครูมีความรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น มีเครื่ องมือเครื่องใช้เพียงพอ มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม
มีอาคารเรียน ห้องเรียน และอาคารประกอบ
2.5 เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล หมายถึง การที่ข้าราชการครูมีความรู้สึกว่า เงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ รวมทั้ง การปรับเลื่อนเงินเดือนที่
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
ข้าราชการครู หมายถึง ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
สถานภาพส่วนบุคคล หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการครู ได้แก่ เพศ วุฒิการ
ศึกษา เงินเดือน และประสบการณ์การท้างาน
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนที่เป็นของรัฐบาล ที่ตั้งอยู่ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่เปิดท้าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีผลต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนใน
อ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2. ผู้บ ริ หารโรงเรี ย นสามารถน้า ไปพัฒ นานโยบายการบริ ห ารงานบุ ค คล และงานด้ านอื่ นๆ ให้
สอดคล้องกับความพึงพอใจของข้าราชการครู
3. จากการวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน้าไปใช้พัฒนาระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานสถานศึกษา
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติ งานในโรงเรียน ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้านวน 252 คน
กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้านวน 155 คน ผู้วิจัยจึ งสุ่มตัวอย่าง โดยก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของข้าราชการครู ได้แ ก่ เพศ ระดับการศึกษา
เงินเดือน และประสบการณ์ในการท้างาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ใน
อ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 แบ่งเป็น 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยจูงใจ
และปัจจัยค้้าจุน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert Scales) ดังนี้
5 หมายถึง ท้าให้พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ท้าให้พึงพอใจมาก
3 หมายถึง ท้าให้พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ท้าให้พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ท้าให้พึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนใน
อ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของ
ข้าราชการครู
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน้ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อค้าถาม
2. สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง แล้วน้าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ และค้าแนะน้าส้าหรับน้ามาพัฒนาแบบสอบถาม
3. น้าแบบสอบถามมาพัฒนาตามค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นน้าแบบสอบถามเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ท้าการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค้าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
แล้วน้าแบบสอบถามมาค้านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค้าถามกับวัตถุประสงค์
(Index of Item-Objective Congruence; IOC) โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ถ้าเห็นว่า สอดคล้อง
ให้คะแนน
+1
ถ้าเห็นว่า ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน
0
ถ้าเห็นว่า ไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน
-1
โดยใช้สูตรค้านวณ ดังนี้

IOC =

R
N
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IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง
R
แทน คะแนนความคิดเห็น
N
แทน จ้านวนผู้เชี่ยวชาญ
จากนั้นพิจารณาข้อค้าถามที่มีค่า IOC ที่มากกว่า .50 น้ามาใช้ ซึ่งผลจากการหาค่า IOC ของ
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีค่าระหว่าง .60-1.00
4. น้าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับข้าราชการครูโรงเรี ยน
ประถมศึกษาในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้านวน 30 คน
และน้าแบบสอบถามไปค้านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาช (Cronbach Alpha Coefficient) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .97
5. น้าผลการทดลองใช้แบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของข้าราชการครู ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา เงินเดือน และ
ประสบการณ์ในการท้างาน ค้านวณหาค่าความถี่และค่าร้อยละ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอ
โป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี สถิติที่ใช้หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F test การ
แปลความหมายของค่าเฉลี่ยส้าหรับการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.20-5.00 หมายถึง ท้าให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.40-4.19 หมายถึง ท้าให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.60-3.39 หมายถึง ท้าให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.80-2.59 หมายถึง ท้าให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.79 หมายถึง ท้าให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ใน
อ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของ
ข้าราชการ สถิติที่ใช้มี ดังนี้
3.1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามเพศ ใช้การทดสอบค่าที
(t-test)
3.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามระดับการศึกษา ใช้การ
ทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ด้วยการทดสอบค่าเอฟ (F test)
3.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามเงินเดือน ใช้การทดสอบ
ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ด้วยการทดสอบค่าเอฟ (F test)
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3.4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามประสบการณ์ในการท้างาน
ใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ด้วยการทดสอบค่าเอฟ (F test)
3.5 ถ้า ผลการทดสอบค่า ความแปรปรวนทางเดี ยว ด้ ว ยการทดสอบค่ าเอฟ แล้ วพบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ .05 จึงท้าการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’ test)
4. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการ
ปฏิบัติงานใช้การรวบรวมข้อเสนอแนะน้าเสนอเป็นรายบุคคล
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเ คราะห์ข้ อมู ลทางสถิติ ในการศึ กษา “ความพึ งพอใจของข้า ราชการครูที่ มีต่ อปั จจั ยในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2” ปรากฏผลดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพส่ ว นบุ ค คลของข้ า ราชการครู ที่ ต อบแบบสอบถาม จ้ า นวนและร้ อ ยละของ
ข้าราชการครู จ้าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา เงินเดือน และประสบการณ์ในการท้างาน พบว่า ข้าราชการครู ที่ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 72.90 และเพศชาย จ้านวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.10 ระดับ การศึ กษา พบว่า ระดั บการศึก ษาปริญ ญาตรี จ้ านวน 94 คน คิ ดเป็น ร้อ ยละ 60.64 ระดั บ
ปริญญาโท จ้านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71 เงินเดือน พบว่า เงินเดือนระหว่าง 16,001-25,000 บาท จ้านวน 58
คน คิดเป็นร้อยละ 37.42 เงินเดือนระหว่าง 25,001-35,000 บาท จ้านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 21.29 เงินเดือน
35,001 บาท ขึ้นไป จ้านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 30.97 และเงินเดือนต่้ากว่า 16,000 บาท จ้านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.32 ประสบการณ์ในการท้างาน พบว่า มีประสบการณ์ในการท้างานระหว่าง 10-15 ปี จ้านวน 76 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.03ประสบการณ์ในการท้างาน 15 ปี ขึ้นไป จ้านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03 และประสบการณ์ใน
การท้างานต่้ากว่า 10 ปี จ้านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.94
ตอนที่ 2 ความพึ ง พอใจของข้ า ราชการครู ที่ มี ต่ อ ปั จ จั ย ในการปฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย นในอ้ า เภอ
โป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รายด้านและภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจของ
ข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ข้าราชการครูมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.73) เมื่อพิจารณารายละเอียดมี ดังนี้
ความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.72) เรียงตามระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ การยอมรับนับถือ ความ
รับผิดชอบ ความก้าวหน้าในต้าแหน่งงาน ลักษณะงาน และความส้าเร็จของงาน (  = 3.87, 3.78, 3.74, 3.72 และ
3.50 ตามล้าดับ)
1. ด้านการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก (  = 3.87) เรียงล้าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติของงานที่หน่วยงานจัด ท่านมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมและมี
โอกาสเสนอผลงานต่อที่ประชุมของโรงเรียน เพื่อนร่วมงานมาขอค้าปรึกษาค้าแนะน้าจากท่านทั้งเรื่องงานและเรื่อง
ส่วนตัวอยู่เสมอ ผู้เกี่ยวข้องเห็นความส้าคัญของงาน และยอมรับในผลงานที่ท่านปฏิบัติ และรู้สึกมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ในต้าแหน่งหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่ (  = 3.98, 3.94, 3.94, 3.76 และ 3.72 ตามล้าดับ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2165

24 มีนาคม 2560

2. ด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับมาก (  = 3.72) เรียงล้าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่
งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ชอบและท้าให้ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในงานที่ปฏิบัติ
งานท่านปฏิบัติมีขอบเขตและรายละเอียดการปฏิบัติที่ชัดเจน ลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมายมีลักษณะท้าทาย
ความสามารถและจูงใจ และงานที่ท่านปฏิบัติเปิดโอกาสให้ใช้ความคิ ดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ (  = 3.76, 3.74,
3.71, 3.69 และ 3.69 ตามล้าดับ)
3. ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก (  = 3.78) เรียงล้าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ท่านพอใจและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รั บมอบหมาย ท่านยินดีเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่องาน
ส่วนรวม ท่านมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุวัตถุประสงค์ ท่านมีความพยายามปฏิบัติงาน
และแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความส้าเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย และงานในหน้าที่และความรับผิดชอบมี
ความส้าคัญและตรงต่อวิชาชีพ (  = 3.84, 3.82, 3.76, 3.74 และ 3.73 ตามล้าดับ)
4. ด้านความก้าวหน้าในต้าแหน่งงาน อยู่ใ นระดับมาก (  = 3.74) เรียงล้าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต้าแหน่งตามความสามารถที่ปรากฏจากผลงานในหน้าที่ ท่านได้รับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยความยุติธรรมจากผู้บริหาร การปฏิบัติงานของท่านมีส่วนส่งเสริมให้ท่านมีประสบการณ์ และ
ความช้านาญในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ท่านมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการเลื่อนต้าแหน่งหน้าที่การงานที่ปฏิบัติสูงขึ้น
เรื่อยๆ ในอนาคต และผู้บริหารสนับสนุนให้ท่านมีความก้ าวหน้าในต้าแหน่งหน้าที่การงาน (  = 3.78, 3.75, 3.74,
3.73 และ 3.70 ตามล้าดับ)
5. ด้านนโยบายและการบริหาร อยู่ในระดับมาก (  = 3.74) เรียงล้าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ผู้บริหารประกาศหรือชี้แจงนโยบายให้บุคลากรรับทราบชัดเจนและทั่วถึงโครงสร้างการบริหารงานมี
ลักษณะชัดเจนมีคู่มือในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีการกระจายอ้านาจให้การปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
วิธีการบริหารของผู้บริหาร มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายที่กา้ หนดไว้ และผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้เกี่ยวข้อง เสนอความคิดเห็ นในการก้าหนดนโยบายของโรงเรียน (  = 3.81, 3.77, 3.77, 3.74 และ 3.72
ตามล้าดับ)
6. ด้านการปกครองบังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก (  = 3.74) เรียงล้าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยยึดระเบียบแบบแผนและมีการก้ากับติดตามการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้น้าในผู้บริหาร และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน ผู้บริหารให้โอกาสให้
บุคลากรในโรงเรียนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้บริหารมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ และผู้บริหารมีความสามารถโน้มน้าวจิตใจบุคลากรให้ปฏิบัติงาน อย่างเต็มความรู้
ความสามารถ (  = 3.73, 3.72, 3.70, 3.69 และ 3.69 ตามล้าดับ)
7. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก (  = 3.76) เรียงล้าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารให้ความเป็นกันเองกับบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ท่านมีความรู้สึกว่าได้รับความร่วมมือ
ความสามัคคีจากบุคลากรในโรงเรียน ท่านมีความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกที่ส้าคัญคนหนึ่งของโรงเรียนและมีโอกาสได้เข้า
ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน และบุคลากรใน
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โรงเรียนให้ความร่วมมือสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกั น ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี (  = 3.81, 3.76, 3.76, 3.75
และ 3.74 ตามล้าดับ)
8. ด้านสภาพแวดล้อมในการท้างาน อยู่ในระดับมาก (  = 3.76) เรียงล้าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ สถานที่ท้างานมีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ท่ านได้รับการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือ
เครื่องมืออย่างเพียงพอ กฎ ระเบียบ และระบบที่ใช้อยู่ในโรงเรียน ช่วยส่งเสริมความสะดวกในการปฏิบัติงาน สภาพ
ห้องท้างานช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้อยากท้างาน และสถานที่ท้างานมีความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
(  = 3.80, 3.73, 3.69, 3.64 และ 3.61 ตามล้าดับ)
9. ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล อยู่ในระดับมาก (  = 3.76) เรียงล้าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับมีส่วนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานดีขึ้น ค่าตอบแทนที่ได้ รับเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณ
งาน และสวัสดิการของทางราชการในปัจจุบันมีความเหมาะสม (  = 3.91, 3.86, 3.71, 3.70 และ 3.59 ตามล้าดับ)
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนใน
อ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของ
ข้าราชการครู โดยภาพรวมจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถน้ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามเพศ พบว่า ความพึงพอใจ
ของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามเงินเดือน พบว่า ความ
พึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท้างาน พบว่า ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ใน 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้้าจุน มีประเด็น
ส้าคัญที่ควรน้ามาอภิปรายผล ดังนี้
ผลการศึกษาปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้้าจุน พบว่า ข้าราชการครูมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้เป็นเพราะความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่เกิดขึ้นแล้วมีความสุข เมื่อได้รับการตอบสนอง
จากสิ่งเร้า ในส่วนความพึงพอใจในงานจะเกี่ยวข้ องกับความคิดเห็นที่คนงานมีต่องานและต่อนายจ้างเป็นอารมณ์
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พึงพอใจ ความสบายใจที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การท้างานของบุคคล โดยพิจารณาว่า งานนั้นตอบสนองความ
ต้อ งการของเขามากน้ อ ยเพีย งใด และความพึ ง พอใจในงานนั้ น ยัง เป็น ความรู้ สึก ของพนั กงานที่ มีต่ อ งานและ
สภาพแวดล้อม ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สอดคล้องกับ พะยอม ศรีสุข (2549) ที่ศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ในปัจจัยกระตุ้นและปัจจัย
ค้้าจุนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ วาสนา ใหม่พุมมา (2551) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว พบว่า ความพึงพอใจในการท้างาน
ของข้าราชการครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เป็นเพราะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จะมีสิ่งอ้านวยความสะดวกเพียงพอต่อการจั ดการเรียนการสอน และการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ความพึงพอใจในงานจะเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นที่คนงานมีต่องานและต่อ
ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา เป็นอารมณ์พึงพอใจ ความสบายใจที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การท้างานของบุคคล
ความพึงพอใจและความสบายใจมีผลมาจากงานนั้น ได้ท้าให้ความต้องการทางด้านร่างกาย และด้านจิตใจได้รับการ
ตอบสนอง
ปัจจัยจูงใจ พบว่า ข้าราชการครู มีความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ท้าให้ครูได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน พอใจที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถของตน โดยการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับ
นักเรียน นอกจากนี้การเป็นข้าราชการครูท้าให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สอดคล้องกับ แครนนี และสมิธ
(Cranny; & Smith. 1992) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน คือ ระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานที่มีต่องาน
ของตน โดยการพิจารณาว่า งานนั้นตอบสนองความต้องการของเขามากน้อยเพียงใดและความพึงพอใจในงานนั้น
ยังเป็นความรู้สึกของพนักงานที่มีต่องานและสภาพแวดล้อม ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับ วรูม
(Vroom. 1990) ได้กล่าวว่า บุคคลจะพึงพอใจในงาน ถ้างานนั้นใช้เป็นเครื่องมือที่จะน้าไปสู่ความพึงพอใจ และเขา
จะถูกกระตุ้น หรือถูกจูงใจให้ท้างานได้ส่วนรางวัลจะท้าให้คนพอใจ แต่จะกระตุ้นให้คนท้างานหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความ
แน่นอนของรางวัล
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการยอมรับนับถือ ซึ่งข้าราชการครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะการปฏิบัติงานของข้าราชการครู มีการท้างานเป็นทีมได้ใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารมากขึ้น มีโอกาส
ให้ค้าปรึกษาซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังมีโอกาสเสนอผลงานที่เกิดจากความรู้ความคิดของตนเอง จนท้าให้มีชื่อเสียง
เป็นที่ รู้จักของคนทั่วไป สอดคล้ องกับ วาสนา ใหม่พุมมา (2551) ศึก ษาเรื่อง การศึ กษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว พบว่า ความพึงพอใจในการท้างานของ
ข้าราชการครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การที่เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่หน่วยงานจัด เป็นเพราะการ
ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนร่วมงานท้าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และท้าให้บุคลากรใน
องค์กรได้รู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้น สอดคล้องกับ สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2545: 133) ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า ความพึงพอใจในงานเป็นทัศนคติหรือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ โดยเฉพาะของผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวกับงาน
ซึ่งประกอบด้วย ด้านความคิด ความเข้าใจ ด้านอารมณ์ หรือความรู้ สึก ด้านแนวโน้มของพฤติกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อ
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พฤติกรรม ซึ่ง Shelly (1995: 124) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก 2 แบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวก
และความรู้สึกทางลบ ความรู้ สึก ทางบวกเป็น ความรู้สึกที่เ มื่อ เกิ ดขึ้ นแล้ วจะท้ าให้เกิ ดความสุ ข ความสุ ขนี้ เป็ น
ความรู้สึกที่ แตกต่า งจากความรู้สึก ทางบวกอื่น ๆ กล่า วคื อ เป็น ความรู้สึกที่ มีระบบย้อนกลับ สามารถท้ าให้ เกิ ด
ความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ การปฏิบัติงานของท่านที่ได้รับมอบหมาย
ส้าเร็จตามเป้าหมายและตรงตามก้าหนดเวลา ทั้งนี้เป็นเพราะครูมีงานที่ต้องท้าหลายงาน เช่น งานด้านการจัดการ
เรียนการสอน และงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานด้านการจัดการเรียนการสอน จึงท้าให้ครูมีภาระงานมาก
ขึ้น ท้าให้งานบางงานไม่ส้าเร็จลุล่วงไปตามเวลาที่ก้าหนด สอดคล้องกับ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2544: 91-92) ที่กล่าว
ว่า ความพึงพอใจในงานถือเป็นเจตคติพื้นฐานของคนที่มีต่องานที่ตนท้า สอดคล้องกับ มอร์ซ (Morse. 1955) ที่กล่าว
ว่า ความพึงพอใจในงานเชิงจิตวิทยานั้น หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถลดความตึงเครียดของผู้ท้างานให้น้อยลง
ถ้ามีความเครียดมาก จะท้าให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน ความตึ งเครียดนี้เป็นผลมาจากความต้องการของมนุษย์
หากมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการจะท้าให้เกิดความเครียดน้อยลง อันเป็นผลให้เกิดความพึงพอใจในงาน
ส้าหรับปัจจัยค้้าจุน พบว่า ข้าราชการครู มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับ จันทร์แรม พุทธนุกูล (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยการ
อาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี พบว่า บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีระดับความพึงพอใจปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยค้้าจุนอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกั บสุนิสา สุขสมบูรณ์ (2553)
ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์ สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
อนุบ าลน้อมจิต ต์ สั งกั ดส้า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาเอกชน เขตพื้ นที่ก ารประถมศึกษาสมุทรสาคร โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นโยบายและมีการบริหารงาน ข้าราชการครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้เป็นเพราะโรงเรียนมีการชี้แจงหรือประกาศนโยบายให้บุคลากรทุกคนรับทราบอย่างทั่วถึงชัดเจน มีการจัด
โครงสร้างการบริหารงานชัดเจนติดประกาศให้เห็นชัดเจนสะดวกต่อการติดต่อ ตลอดจนมีการกระจายอ้านาจการ
บริหารงานให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม สอดคล้องกับ ศรีประภา พิงกุศล (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ข้าราชการครูในอ้าเภอขลุง ที่มีต่อการปฏิบัติงานของ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า ด้านนโยบาย
และการบริหาร ข้าราชการครูในอ้าเภอขลุง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ พรทิพย์ สุติยะ (2550) ได้
ศึกษาปัจจัยจูงใจในการท้างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) สาขาในอ้า เภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า
พนักงานให้ความส้าคัญปัจจัยจูงใจอนามัยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับจันทร์แรม พุทธนุกูล
(2554) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี
พบว่า บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีระดับความพึงพอใจต่อด้านนโยบายและการบริหาร อยู่ใน
ระดับมาก
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับมีส่วนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานดีขึ้น ทั้งนี้เป็น
เพราะสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ค รู ไ ด้ รั บ เช่ น สิ ท ธิ ก ารลาป่ ว ย ลากิ จ ตามระเบี ยบของทางราชการ สิ ท ธิ ก ารเบิ ก ค่ า
รักษาพยาบาล ค่าเช่ าบ้าน เป็นต้น สอดคล้องกับ สมยศ นาวีการ (2546: 310-317) กล่าวว่า ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ (Compensation) เช่น ผลตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
พรทิพย์ สุติยะ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยจูงใจในการท้างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) สาขาใน
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อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า พนักงานให้ความส้าคัญต่อปัจจัยจูงใจอนามัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ใน
ระดับมาก
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ ความเหมาะสมของสวัสดิการของทางราชการในปัจจุบัน ทั้งนี้ เป็นเพราะการ
จัดสรรสวัสดิการให้กับข้าราชการครูในปัจจุบัน ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ ยังไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และค่าครองชีพ ครูจึงมีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่ได้รับน้อยกว่าข้ออื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ จันทร์แรม พุทธนุกูล
(2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี
พบว่า ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อ ปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรีย นในอ้าเภอ
โป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
ระดับการศึกษา เงินเดือน และประสบการณ์ในการท้างาน พบว่า ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะข้าราชการครูมีความรู้สึกดีที่ได้ปฏิบัติงานในโรงเรียน เพราะในการปฏิบัติหน้าที่ของครู
ได้ รับ การตอบสนองทั้ง ทางร่า งกายและจิต ใจ ผู้บ ริห ารให้ค วามเป็ นกั นเองกั บบุ ค ลากร เป็ นที่ ปรึ กษาที่ดี ให้ กั บ
ข้าราชการครู นอกจากนี้ ข้าราชการครูยัง ได้รับการยอมรับ จากบุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จึงท้าให้
ข้าราชการครูมีความพึงพอใจต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน สอดคล้องกับ พะยอม ศรีสุข (2549) ศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
จ้าแนกตามเพศและประสบการณ์ พบว่า มีความพึงพอใจในการท้างาน ปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค้้าจุน ไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับ เฉลียว ศิริมาศ (2553) ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสกลนคร เขต 1 พบว่ า ความพึ ง พอใจของครู ผู้สอนต่ อ การบริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ้า แนกตามสถานภาพการ
ด้ารงต้าแหน่งและขนาดสถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ จันทร์แรม พุทธนุกูล (2554) ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี พบว่า เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท้างานต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในครั้งนี้
ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เพื่อให้ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษา เพื่อ
น้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปัจจัยจูงใจ ผู้บริหารควรมอบหมายงาน โดยค้านึงถึงความส้าเร็จของงานและมอบหมายงาน
โดยพิจารณางานหลักของครู ก่อนที่จะมอบหมายงานอื่น และต้องค้านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล
2. ปัจจัยค้้าจุน ผู้บริหารควรจัดหาสิ่งอ้านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน พัฒนาห้องท้างาน
ให้เหมาะสมกับจ้านวนครู ส้ารวจระยะทางระหว่างโรงเรียนและที่พัก
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ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาในขอบเขตประชากรที่กว้างขึ้น เช่น ศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อปัจจัย
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มตี ่อปัจจัยในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูตามขนาดของโรงเรียน
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NBUE084: การศึกษาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
ความคิด เห็นของผูบ ริหารสถานศึก ษาและครูผูส อน สังกัด สํา นัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2
A STUDY THE PRODUCTIVITY OF THE EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE IN
SCHOOLS TOWARDS THE OPINIONS OF ADMINISTRATORS AND TEACHERS UNDER
THE YASOTHON PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
นุชวรา ลุสมบัติ *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จําแนกตามตําแหนงหนาที่
ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปการศึกษา 2559
รวมทั้งสิ้น จํานวน 320 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ และแบบสอบถามประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณค า
5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา F test
ผลการวิจัยพบวา
1. ประสิท ธิ ผลของการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึก ษาตามความคิ ด เห็ น ของผู บริ ห าร
สถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
รองลงมาคือ ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป
2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนที่มีตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน และปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาที่มีขนาด
ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ไมแตกตางกัน ทั้งโดยรวมและรายดาน
คําสําคัญ: ประสิทธิผล, การประกันคุณภาพการศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were to study the productivity of the educational quality
assurance in schools towards the opinions of administrators and teachers under the Yasothon Primary
Educational Service Area Office 2, and to compare the productivity of the educational quality assurance
in schools towards the opinions of administrators and teachers under the Yasothon Primary Educational
Service Area Office 2, classified by standing positions, working experience and school sizes. The samples
consisted of 320 school administrators and teachers. The research instrument was a questionnaire with
five rating scales. The research analysis was performed in terms of percentage, mean, Standard Deviation,
t-test and F test.
The results revealed that:
1. The productivity of the educational quality assurance in schools towards the opinions of
administrators and teachers under the Yasothon Primary Educational Service Area Office 2, were overall
in high level, while consideration in each aspect the study found that all aspects were also in high level.
2. The compare the productivity of the educational quality assurance in schools towards the
opinions of administrators and teachers under the Yasothon Primary Educational Service Area Office 2,
found that; the administrators and teachers on the basis of the respondents’ standing positions, working
experience and school sizes showed no statistically significant level in their opinions.
Keywords: Productivity, Educational Quality Assurance
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของบุคคลและสังคมมีความ
สําคัญยิ่งในการพัฒนาคน ซึ่ง เปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของประเทศในยุคสังคมแหงการเรียนรู การจัดการศึกษา
ตองปรับ เปลี่ยนกระบวนทัศนรูปแบบและวิธีก าร เพื่ อใหสนองตอบต อผูเรีย นและใหสอดคลองกับ เจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุงพัฒนาคนใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เปาหมายการปฏิรูปการศึกษา จึงมุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). 2547: 5)
ครูและผูบริหารสถานศึกษามีตําแหนงหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยตําแหนง
ของครูและผูบริหารสถานศึกษาไดระบุไวในพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2548: 13) โดยสรุปวา ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษามี 3 ประเภท ประกอบดวย ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอน ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา
และตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น สวนหนาที่ของครูและผูบริหารสถานศึกษานั้น คณะกรรมการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาได กํ า หนดมาตรฐานตํ า แหน ง และมาตรฐานวิ ท ยฐานะข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
(วารสารขาราชการครู. 2548: 35) เปนการกําหนดไวเปนบรรทัดฐานเพื่อใชในการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล
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สําหรับขาราชการครูและบุค ลลากรทางการศึกษา ซึ่งเป นเรื่องที่เกี่ย วของกับการพั ฒนาตน พัฒนางาน และสิท ธิ
ประโยชนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะพิจารณาจากความพึงพอใจของครูและผูบริหาร
สถานศึกษาแลว ยังตองคํานึงถึงการประกันคุณภาพการศึกษาอีกทางหนึ่งดวย เพราะการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษาโดยตรง ไดแก ผูเรียนและผูปกครอง และผูรับบริการ
ทางออม ไดแก สถานประกอบการ ประชาชนและสังคมโดยรวมวา การดําเนินการของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ
และทําใหผเู รียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2544: 7)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดไวชัดเจนใน
หมวด 6 เรื่อง มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47 วาใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูเกี่ยวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา ซึ่งเปน
หนวยงานรับผิดชอบจัดและพัฒนาความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่
กําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเต็มศักยภาพ และมาตรา 48 ระบุวาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน นอกจากนี้ มาตรา 49 กําหนดใหสถานศึกษา
ทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้ง ในทุก 5 ป และตองเสนอผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน). 2547: 29-30) เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีฐานะเปนองคการมหาชน
ทําหนาที่พัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนด และ
ในกรณีที่ผลการประเมินของสถานศึกษาใดไมไดมาตรฐานที่กําหนด ใหสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา
ใหขอเสนอแนะ และการปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขตอไป
การประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา ตอ งดําเนินการให สอดคลองกับระบบการประกัน คุณภาพของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระบุไวในมาตรา 4 วรรค แหงพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ความวา “การประกันคุณภาพภายใน” หมายความวา การประเมินผลและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง ซึ่งสถานศึกษาจะตองจัดใหมี
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการทํางานที่มีเปาหมายและแผนดําเนินการที่ชัดเจน และมีการประเมิน
คุณภาพภายในหรือการประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงใหเปนไปตามเปาหมาย (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). 2547: 3) ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มุงสรางความมั่นใจใหแกผูเกี่ยวของวา ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ และจะพัฒนาใหเปนผูมีความรู
ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น
สถานศึก ษาจํา เป นต องกํา หนดวิสัยทั ศน และภารกิจ ชัด เจน และจัด ทํา แผนดั งกลา วตอ งใชข อมู ลและสารสนเทศ
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พื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของทองถิ่น เชน ที่ตั้งของสถานศึกษา ความตองการ ชุมชน สภาพผูเรียน จุดเดน
จุดดอยในดานตางๆ ภาพรวม จุดยืนของสถานศึกษา เพื่อนํามาประกอบการจัดทําแผน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุ
มาตรฐานตามหลักสูตร และเมื่อสถานศึกษาดําเนินงานตามแผนแลวจะตองมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา ซึ่งจําเปนตองมีขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน และผลของ
การดําเนินงานที่มุ งเปาหมายไปยัง ลักษณะของผูเรียน สารสนเทศจากผลของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา จะนําไปสูการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไปเปนวงจรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. 2549: 11)
จากผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ไดทําการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน จํานวน 30,010 โรงเรียน ตั้งแต พ.ศ. 2544-2548
พบวา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีสถานศึกษาที่อยูในระดับดี รอยละ
34.42 อยูในระดับพอใช รอยละ 63.77 และระดับที่ตองปรับปรุง รอยละ 1.81 (หนังสือพิมพขาวสด. 2549: 6) ขอมูล
ดังกลาวชี้ใหเห็นวา สถานศึกษารอยละ 65.58 ในสังกัด สพฐ. ซึ่งเปนหนวยงานที่ตองดูแลมากที่สุดของประเทศ อยูใน
สภาพตองเรงรัดในการปรับปรุงพัฒนา เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มีขอมูลที่แสดงถึง
รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินภายนอกในระดับดี จําแนกตามมาตรฐานและจังหวัด พบวา จังหวัดยโสธร
มีสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินภายนอกในระดับดี เพียงรอยละ 42.39 และเมื่อพิจารณาขอมูลรอยละของสถานศึกษา
ที่ได รับ การประเมิ นภายนอกในระดับ ดี จํา แนกตามมาตรฐานและเขตพื้ นที่ การศึ กษา พบว า เขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินภายนอกในระดับดีเพียงรอยละ 46.29 นอกจากนี้สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ไดสรุปผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาวา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดอยูในระดับไมเปนที่พอใจ โดยสถานศึกษาสวนใหญมีผลการ
ดําเนินการอยูในระดับปานกลาง และในระดับปรับปรุงมากกวารอยละ 20 แสดงใหเห็นวาการดําเนินการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษายังเปนปญหาที่ตอ งแกไขและพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2549: 1-10)
จากขอมูลดังกลาวขางตนจึงเปนสิ่งที่ชี้ชัดวาคุณภาพของสถานศึกษายังตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา จึงเปนภาระที่ผูเกี่ยวของทุกฝายตองรวมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและดํ าเนินงานเพื่ อเข าสู การประกั นคุณภาพการศึ กษาของสถานศึกษา เพื่ อรองรั บการประกั นคุ ณภาพ
ภายนอก ดังนั้น จากสภาพปจจุบันปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจและตองการที่จะศึกษาประสิทธิผลของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เพื่อตอบคําถามวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็น
ตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อยูในระดับใดและตางกันหรือไม เพื่อนําผลของ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาไปใชในการพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึก ษาประสิทธิ ผลของการประกัน คุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษาตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จําแนกตาม
ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา
นิยามศัพทเฉพาะ
ประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปนไป
ตามเปาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของสถานศึกษา
ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งมีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 8 ดาน ดังนี้
1. ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และกําหนดวิสัยทัศนโดยคณะทํางานที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับสภาวะปจจุบันโดยมีตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
2. ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง การจัดโครงสรางการบริหารจัดการ และมีการ
บริหารงานแบบมีสวนรวม โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ใหความรูรวมทั้งมีการอบรมขอมูลสารสนเทศที่จําเปน
จัดเปนหมวดหมูและนําไปใชในการพัฒนา
3. ดานการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยมี
การวิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา จากผลการประเมินภายนอก มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาหมายการพัฒนา และสภาพความสําเร็จของการพัฒนามาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง ชัดเจน เปน
รูปธรรม
4. ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
โดยเนนใหผเู รียนลงมือปฏิบัติจริง และมีระบบการทํางานที่เขมแข็ง เนนการมีสวนรวม
5. ดานการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึ กษา หมายถึ ง การติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพ
สถานศึกษาโดยแตงตั้งคณะทํางานติดตามตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา
6. ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนในโรงเรียนใหครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนขอมูลยืนยันคุณภาพของสถานศึกษา
7. ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปของสถานศึกษาตอสาธารณชนและผูเกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาตอไป
8. ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง หมายถึง การกําหนดนโยบายการทํางานอยางมี
ระบบ มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย วางแผนการพัฒนางาน นิเทศ ติดตาม และกํากับงานเปนระบบและตอเนื่อง
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
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ความคิดเห็น หมายถึง พฤติกรรมหรือการแสดงออกเกี่ยวกับความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม หรือความรูสึก
นึกคิดของผูบริหารสถานศึกษาหรือครูผูสอนที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบดวย
8 ดาน คือ ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ดานการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพ
การศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาของรัฐที่เปดทําการสอนตั้งแตระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปการศึกษา 2559
ตําแหนงหนาที่ หมายถึง ขาราชการครูที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปการศึกษา 2559 จําแนกเปน
1. ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือรองผูอํานวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติ
หนาที่ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
2. ครูผูสอน หมายถึง ขาราชการครูที่ปฏิบัติหนาที่การสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ประสบการณในการทํางาน หมายถึง ความรูที่เกิดจากการกระทําหรือไดพบเห็นมาของขาราชการครูที่
ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ตั้งแตเริ่มปฏิบัติงานจนถึง
ปจจุบัน จําแนกเปน นอยกวา 10 ป และตั้งแต 10 ป ขึ้นไป
ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง การกําหนดเกณฑตามการจัดสรรงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยยึดนักเรียนเปนเกณฑ แบงเปน 3 ขนาด
1. สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120 คน
2. สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 121-300 คน
3. สถานศึกษาขนาดใหญ หมายถึง สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน 301 คน ขึ้นไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ประกอบดวย การดําเนินงานโดยยึดหลักการมีสวนรวม 8 ประการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
2549: 7) รวมทั้งหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสรุปเปนกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังภาพประกอบ 1
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สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
1. ตําแหนงหนาที่
1.1 ผูบริหารสถานศึกษา
1.2 ครูผูสอน
2. ประสบการณในการทํางาน
2.1 นอยกวา 10 ป
2.2 ตั้งแต 10 ป ขึ้นไป
3. ขนาดของสถานศึกษา
3.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก
3.2 สถานศึกษาขนาดกลาง
3.3 สถานศึกษาขนาดใหญ

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน ประกอบดวย 8 ดาน คือ
1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
3. การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ในในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปการศึกษา 2559 จําแนกเปน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน
188 คน และครูผูสอน จํานวน 1,712 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,900 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
เขต 2. 2559: 1-2)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปการศึกษา 2559 จําแนกเปน ผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 65 คน และครูผูสอน จํ านวน 255 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 320 คน ซึ่งไดม าโดยการสุมตั วอยางแบบงา ย
(Simple Random Sampling) และใชตารางสําเร็จรูปในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของเครจซี่
และมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-610; อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 43)
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปน แบบสอบถามประสิทธิ ผลของการประกันคุ ณภาพการศึก ษาภายในสถานศึ กษาตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ประกอบดวย 8 ดาน คือ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
สถานศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษา
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ประจําป และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ
การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
พรอมทั้งวิธีการสรางแบบสอบถาม ตามกรอบเนื้อหาการวิจัย 8 ดาน
2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้ น เสนออาจารยที่ปรึก ษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และ
ขอแนะนําเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข
3. นําแบบสอบถามที่ไ ดปรับปรุง แกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญที่ มีประสบการณดานการวิจัย และดา น
เนื้อหา จํานวน 5 คน เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะแกไขเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชแบบประเมิน IOC และ
เลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป พบวาแบบสอบถามแตละขอที่ใชในการวิจัยมีคา IOC ตั้งแต 0.80-1.00
4. ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง แบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา
สารนิพนธ พิจารณาใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงตรวจสอบและแกไขครั้งสุดทาย
5. นําไปทดลองใช (Try-Out) กับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถามดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach.
1970: 202-204) ไดคาความเชื่อมั่นแบบสอบถาม เทากับ 0.92
6. จัด พิ ม พ แ บบสอบถาม เป น ฉบั บสมบู รณ แ ล ว ไปใช เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ลโดยสอบถามผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผูสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ซึ่งเปนกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยขอความรวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ออกหนังสือถึงผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางดวยตนเอง พรอมนัดหมายเวลาในการเก็บแบบสอบถาม
3. ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล
การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยวิธีแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
2. วิเคราะหประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย
( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะหเ ปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบ ริหารสถานศึกษาและครูผูสอนต อประสิทธิผลการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ โดยใช
การทดสอบคาที (t-test) และคาเอฟ (F test)
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4. นําคาเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหไปทําการเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อใชในการแปลความหมายทั้ง
รายขอและรวมทุกดาน โดยใชเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103)
4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 หาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (Index of Consistency-IOC)
2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
3. สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบ
3.1 ทดสอบคา t (t-test)
3.2 ทดสอบคา F (F test)
สรุปผลการวิจัย
1. ประสิท ธิ ผลของการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึก ษาตามความคิ ด เห็ น ของผู บริ ห าร
สถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
รองลงมาคือ ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป
2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จําแนกตาม
ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา พบวา
2.1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีตํา แหนง หนาที่ต างกัน มีความคิดเห็ นตอประสิทธิ ผลการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ไมแตกตางกัน ทั้งโดยรวมและรายดาน (t = 1.39)
2.2 ผูบ ริ หารสถานศึ ก ษาและครูผูสอนที่ มีป ระสบการณใ นการทํา งานที่ ตา งกัน มี ความคิ ด เห็ น ต อ
ประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 ไมแตกตางกัน ทั้งโดยรวมและรายดาน (t =1.72)
2.3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอ
ประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 ไมแตกตางกัน ทั้งโดยรวมและรายดาน (F = 1.48)
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อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
รองลงมาคือ ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารและครูไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพภายใน
จึงไดดําเนินการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ตลอดจนผานการประเมินภายนอกในรอบแรกแลว
ทําใหมีความรูความเขาใจในการดําเนินงานจนสามารถพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนไดอยาง
ตอเนื่อง และที่สําคัญการประเมินภายนอกในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 โรงเรียนที่ขอรับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน
ตองใชรายงานการประเมิน ตนเอง ผู บริห ารสถานศึ กษาและครูผูสอนจึ งไดมี การเตรี ยมการรว มมือ รวมใจกัน สรา ง
ความเขมแข็งในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งโรงเรียนที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรกแลว
ตองนําผลการประเมินภายนอกมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ใหพรอมรับการประเมิน
ภายนอกในรอบที่ 2 และการประเมินภายนอกในรอบที่ 3 และใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาและผานการ
รับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในขณะเดียวกันแสดงใหเห็นวาโรงเรียน
ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เริ่มตั้งแตจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเสนอหนวยงานตนสังกัด
และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองในรอบปมีการจัดทําขอมูลที่แสดง
ถึงผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย ตลอดจนมีการนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะหแปลผลใชเปนขอมูลสําหรับปรับปรุงและ
พัฒนางาน ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในหมวด 6 มาตรา 48 ที่ไดบัญญัติไววา “ใหหนวยงาน ตนสังกัดและสถานศึกษา
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรพิน ภิญโญภาวศุทธิ (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่สมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่สมุทรสงคราม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นตวรรณ ทับเวช (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี มีการปฏิบัติงานทั้งภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก
2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จําแนกตามตําแหนง
หนาที่ ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา พบวา
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2.1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีตําแหน งหนาที่ตา งกันมีความคิดเห็นตอ ประสิทธิผล
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ไมแตกตางกัน ทั้งโดยรวมและรายดาน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูทุกคนมีความเขาใจและ
ตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาเหมือนกันวา คุณภาพการศึกษาเปนเรื่อง
ของทุกคนที่อยูในกระบวนการจัดการ และตองมีการปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้งสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาจึงตอง
เปนผูมีบทบาทสําคัญในการนําความรู ความเขาใจในนวัตกรรมตางๆ เพื่อดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 และสอดคลองกับงานวิจัย อนงค ไวมงคล (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอําเภอบึงโขงหลง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 พบวา การดําเนินงานประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา อําเภอบึงโขงหลง โดยภาพรวมผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีการดําเนินการประกัน
คุณภาพ ไมแตกตางกัน
2.2 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานที่ตางกันมีความคิดเห็นตอ
ประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 ไมแตกตางกัน ทั้งโดยรวมและรายดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มี
ประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีภาระงานทางดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมกันแตอาจ
แตกตางกันในรายละเอียด ในดานองคประกอบของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทําใหมี
ความพึง พอใจต อประสิ ทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไมแตกตางกั น สอดคลองกั บ
งานวิจัยของ วิเชียร พันธเครือบุตร (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนดวยการใช
เทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 12
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีระดับประสิทธิผล
การบริหารงานไมแตกตางกันทั้งโดยรวมและรายดาน
2.3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็น
ตอประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 ไมแตกตางกัน ทั้งโดยรวมและรายดาน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะขนาดของ
โรงเรียนที่ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนปฏิบัติงานอยูไมเปนปจจัยที่ทําใหภายในโรงเรียนมีการผลักดันใหเกิดการ
ประกันคุณภาพอยางจริงจังเพื่อใหไดมาซึ่งชื่อเสียงของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชรินทรรัตน เพ็ชระ (2548:
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดสระแกว พบวาประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวม และดานการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาดานการรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
และสอดคลองกับงานวิจัยของ อนงค ไวมงคล (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา อําเภอบึงโขงหลง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 พบวา การดําเนินงานประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา อําเภอบึงโขงหลง จําแนกตามประเภทสถานศึกษา โดยภาพรวม พบวา ไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 สามารถนําผลการวิจัยนี้ไปเผยแพรและ
ใหขอมูลแกผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2. ควรมีการสง เสริ มให สถานศึก ษาศึ กษาดูงานสถานศึ กษาที่มีระบบการประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษาที่สามารถเปนตนแบบไดเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาความพึงพอใจตอประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนตอการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ควบคูไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อใหไดขอมูลเชิงประจักษในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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NBUE085: การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
A STUDY OF OPINIONS ABOUT THE STATE IN ADMINISTRATION OF STUDENT HEALTH
PROMOTION IN BASIC EDUCATION SCHOOLS UNDER AMNATCHAROEN PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
สุนันท์ ลาผ่าน *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดาเนิ นงานส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ และเพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่
ประสบการณ์ในการทางาน และระดับการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ ผู้บ ริหารสถานศึก ษาและครูอนามัยโรงเรียนที่ ปฏิบัติหน้าที่ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 จานวน 219 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ และแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของนักเรี ยนในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน สังกั ดสานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษาอ านาจเจริญ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
การค้นหาและกาหนดปัญหาสุขภาพ รองลงมาคือ ด้านคณะกรรมการการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ ด้านการดาเนินงานตามแผน และการติดตามผล
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการ
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อานาจเจริญ จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการทางาน และระดับการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์
ในการทางาน และระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความคิดเห็น, สภาพการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
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Abstract
The purposes of this research were to study of opinions about the state in administration of
student health promotion in Basic Education Schools under Amnatcharoen Primary Educational Service
Area Office, and compare the opinions of school administrators and health teachers about the state about
the state in administration of student health promotion in Basic Education Schools under Amnatcharoen
Primary Educational Service Area Office, classified by position, working experience and educational level.
The samples group was 219 of school administrators and health teachers working in Basic Education
Schools under Amnatcharoen Primary Educational Service Area Office in the year 2016. The research
tools were five rating scales. Data was analyzed to find the percentage, mean, Standard Deviation and
t-test.
The results revealed that:
1. The school administrators and health teachers the opinions about the state in
administration of student health promotion in Basic Education Schools under Amnatcharoen Primary
Educational Service Area Office, were overall in high level, while consideration in each aspect the study
found that all aspects were also in high level.
2. The compare the opinions of school administrators and health teachers about the state
in administration of student health promotion in Basic Education Schools under Amnatcharoen Primary
Educational Service Area Office, classified by position, working experience and educational level, found
not significantly difference.
Keywords: Opinions, State in Administration of Student Health Promotion
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และคุณภาพชีวิตของประชาคมโลก สังคมไทยจึงต้องมีการปรับตัวโดยการ “พัฒนาคน” ทั้งด้านคุณภาพและ
สมรรถนะของบุคคลให้มีพื้นฐานในการคิด เรียนรู้ และทักษะ การจัดการและการดารงชีวิต ที่สามารถเผชิญกับปัญหา
สังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจาเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนาพร้อมกับการสร้างโอกาสและ
หลักประกันให้ทุกคนในสังคมโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทยได้รับการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา
กระบวนการเรียนรู้และทักษะความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อประโยชน์ในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป
(กระทรวงสาธารณสุข. 2558: 1) เด็กวัยเรียนและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญยิ่งของการพัฒนา และการพัฒนา
เด็กและเยาวชนต้องกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน โดยเฉพาะด้านสุขภาพซึ่งเป็นความจาเป็นพื้นฐานสาคัญในการดารง
ชีวิต หากเด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีทักษะสามารถดูแลสุขภาพตนเอง
และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีความพร้อมในการเรียนรู้ ย่อมส่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
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แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ได้มุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี สู่เป้าหมายของสังคม อยู่เย็นเป็นสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงนั้น เป็นเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง
กว้างขวาง การจัดทาแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จึงได้ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง (การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย. 2555: 1-2)
จากแนวทางการพัฒนาประเทศ แม้จะมีแนวทางมุ่งพัฒนาคนไทยในทุกกลุ่มอายุ แต่ตามการพัฒนา
จุดมุ่งหมายที่ยั่ง ยืนต่อไป คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นกาลังของชาติไทยในอนาคตซึ่งนอกจากการให้
การศึกษาแล้ว สิ่งที่ต้องคานึงถึง คือ การส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้การเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัยและเป็นกาลังสาคัญ
ของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ดังนั้น การให้การศึกษาที่ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมสุขภาพของนักเรียน ถือเป็น
เรื่องที่ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ดี เพราะโรงเรียนถือเป็นสถาบันพัฒนาสุขภาพที่สาคัญยิ่งในปี ค.ศ. 1995 องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนะว่าโรงเรียน
ควรเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสุขภาพ ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนปกติ โดยเน้นให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้
ความสาคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพนักเรียนในด้านให้คาปรึกษาตลอดจนการให้บริการเชิงรุกใน
โครงการต่างๆ ที่มีแผนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย เรียน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม
ป้องกัน รักษา และแก้ไขปัญหาสุขภาพให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา
จิตวิญญาณ และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และการมีสุขภาพที่ดีย่อมเป็นพื้นฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ดังนั้น การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยจึงเป็นพื้นฐานสาคัญที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติตนในการดูแล
รักษาสุขภาพ จะเห็นได้ว่าจากการที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ได้กาหนดเป็นนโยบายและมาตรการสาคัญในการพัฒนา
ประเทศ (กระทรวงสาธารณสุข. 2558: 29)
ปัญหาสุขภาพของนักเรียน ได้แก่ ปัญหาฟันผุ จากการสารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติทุก 5 ปี พบว่า
เด็กอายุ 12 ปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการดาเนินงานในกลุ่มเด็กประถมศึกษา มีแนวโน้มเป็นโรคฟันผุเพิ่มขึ้น ในขณะที่ฟันผุ
เพิ่มมากขึ้นเด็กกลับเข้าถึงบริการทันตกรรมลดน้อยลง นอกจากนี้ยังพบว่าภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียนยังคงอยู่
ในอัตราที่สูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุอย่างชัดเจน และปัญหาที่สาคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่ง คือ ปัญหาอนามัยการ
เจริญพันธุ์ในนักเรียน การส่งเสริมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียน เป็นบทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลักของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมอนามัยได้ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนากิจกรรมและโครงการทั้งในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อให้ข้อมูลความรู้และบริการสุขภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็ นเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไข และพัฒนาการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการ
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อานาจเจริญ จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการทางาน และระดับการศึกษา
นิยามศัพท์เฉพาะ
การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การทาให้คนมีความสามารถเพิ่มขึ้นในการควบคุมและการส่งเสริมให้สุขภาพ
ของตนเองดีขึ้นสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้
การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การดาเนินการจัดให้มีกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย ทั้งในกิจกรรม
ที่โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบ นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ที่ร่วมกันวางแผนร่วมกันวางกรอบแนวการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดีขึ้น สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทุกฝ่าย นักเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน หมายถึง การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ใน 5
ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน เพื่อเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพนักเรียน โดยกาหนดจากมติของคณะกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ
2. ด้านคณะกรรมการการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพซึ่งแต่งตั้งขึ้นเป็น
การเฉพาะมีคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ได้มาจากการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และองค์กรชุมชน
3. ด้านการค้นหาและกาหนดปัญหาสุขภาพ หมายถึง การค้นหาปัญหาและความต้องการด้านส่งเสริม
สุขภาพ โดยมีวิธีการในการค้นหาอย่างมีระบบ น่าเชื่อถือ ปัญหาและความต้องการได้จากการรวบรวม และร่วมวิเคราะห์
ของคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ มีการระดมความคิดเพื่อจัดลาดับความสาคัญของสิ่งที่จะดาเนินการก่อนหลัง
4. ด้านแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การจัดทาแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมสุขภาพ โดยคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพร่วมกันจัดทา
5. ด้านการดาเนินงานตามแผนและการติดตามผล หมายถึง กิจกรรมที่ปรากฏตามแผนงานมีความ
คืบหน้าในการดาเนินงานเป็นไปตามแผน มีการติดตามผลการดาเนินงานโดยคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ มีการ
แสดงผลความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานให้สาธารณชนทราบ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษาของรัฐที่เปิดทาการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ปีการศึกษา 2559
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อานวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ปีการศึกษา 2559
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ครูอนามัยโรงเรียน หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครูอนามัยโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ปีการศึกษา 2559
ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้บริหารสถานศึกษา และครูอนามัยโรงเรียนที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ จาแนกเป็น ต่ากว่า
ปริญญาตรีหรือปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี
ประสบการณ์ในการทางาน หมายถึง ประสบการณ์ในการทางานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัย
โรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ตั้งแต่
เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน จาแนกเป็น น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี หรือตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแล
รับผิดชอบสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมพื้นที่ 7 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเมืองอานาจเจริญ อาเภอลืออานาจ
อาเภอหัวตะพาน อาเภอพนา อาเภอเสนางคนิคม อาเภอชานุมาน และอาเภอปทุมราชวงศา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ประกอบด้วย 5 ด้าน
(กรมอนามัย. 2544: 24-25) รวมทั้งหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย องค์ประกอบของการดาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพของ รัชนี ขวัญบุญจัน และคณะ (2547: 45-56) และเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ (2547: 1-4) ซึ่งสรุปเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ตาแหน่งหน้าที่ จาแนกเป็น
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 ครูอนามัยโรงเรียน
2. ประสบการณ์ในการทางาน จาแนกเป็น
2.1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี
2.2 ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา จาแนกเป็น
3.1 ต่ากว่าปริญญาตรีหรือปริญญาตรี
3.2 สูงกว่าปริญญาตรี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียน ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
1. ด้านนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ
2. ด้านคณะกรรมการการส่งเสริมสุขภาพ
3. ด้านการค้นหาและกาหนดปัญหาสุขภาพ
4. ด้านแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพ
5. ด้านการดาเนินงานตามแผนและการติดตามผล

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนที่มีตาแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกั บสภาพ
การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อานาจเจริญ แตกต่างกัน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอานาจเจริญ แตกต่างกัน
3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อานาจเจริญ แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาอานาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 จาแนกเป็น ผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 256 คน และครูอนามัยโรงเรียน จานวน 256 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 512 คน (สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ. 2559: 1-2)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ผู้ บริ ห ารสถานศึ กษาและครู อ นามั ย โรงเรี ย นที่ป ฏิ บั ติ หน้ า ที่ ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 จาแนกเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 110 คน และครูอนามัยโรงเรียน จานวน 109 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 219 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ตารางสาเร็จรูปในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางสาเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-610; อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 43)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check List) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการทางาน และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพ
การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อานาจเจริญ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ ด้านคณะกรรมการการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการ
ค้นหาและกาหนดปัญหาสุขภาพ ด้านแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพและด้านการดาเนินงานตามแผนและการ
ติดตามผล มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้ค่า
ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 103)
5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
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1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย
2. สร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมเนื้อหาการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ทั้ง 5 ด้าน
3. จัดพิมพ์และนาแบบสอบถามที่ร่างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง เหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ แนะนา แก้ไข แล้วนาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย และด้านเนื้อหา จานวน 5 คน เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแก้ไขเพื่อหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้แบบประเมิน IOC พบว่า แบบสอบถามแต่ละข้อที่ใช้ในการวิจัยมีค่า IOC ตั้งแต่
0.80-1.00
5. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
สารนิพนธ์ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง ตรวจสอบ และแก้ไข
6. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู
อนามัยโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จานวน
30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach. 1970: 202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ
0.90
7. นาแบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าความเชื่อมั่น ไปพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริง เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดาเนินการตามวิธีการและขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ออกหนังสือถึงผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเพื่อ
ขออนุญาตและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองพร้อมนัดหมายเวลาในการเก็บแบบสอบถาม
3. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับเพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. นาแบบสอบถามมาจาแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่ง
หน้าที่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
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3. ตรวจให้คะแนน นาแบบสอบถามแปลความหมาย โดยนาค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปลความหมายเป็น
5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 103) สาหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัย
โรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการแจกแจง
ความถี่และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการ
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อานาจเจริญ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยทาเป็นรายข้อ รายด้าน และภาพรวม
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูอนามัยโรงเรียน
เกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอานาจเจริญ โดยใช้สถิติ t-test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Index of Consistency-IOC)
2.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
3. สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ได้แก่ การทดสอบ ค่า t-test (Independent Sample)
สรุปผลการวิจัย
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการค้นหา
และกาหนดปัญหาสุขภาพ รองลงมาคือ ด้านคณะกรรมการการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการ
ดาเนินงานตามแผน และการติดตามผล
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการ
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อานาจเจริญ จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการทางาน และระดับการศึกษา พบว่า
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2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ จาแนก
ตามตาแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ จาแนก
ตามประสบการณ์ในการทางาน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ จาแนก
ตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ของนักเรียนในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ มีประเด็นสาคัญ
ที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการค้นหา
และกาหนดปัญหาสุขภาพ รองลงมาคือ ด้านคณะกรรมการการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้าน
การดาเนินงานตามแผน และการติดตามผล ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการกาหนดนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ และนานโยบายมาเป็นทิศทางในการดาเนินงานวางแผนสู่การปฏิบัติ มีการ
จัดทาแผนงาน/โครงการรองรับนโยบายส่งเสริมสุขภาพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่ประกอบด้วยครู
นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เปิดโอกาสให้องค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ของนักเรียน คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพทุกฝ่ายปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่มีการประสานความร่วมมือกับองค์กร
ท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างโรงเรียน นอกจากคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพจะให้ความร่วมมือกัน
เป็นอย่างดีแล้ว สิง่ ที่มีความสาคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ ควรสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองและชุมชนเห็นประโยชน์ ก่อให้
เกิดความร่วมมือกับโรงเรียนในด้านอื่นๆ นาไปสู่ชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดนตรี
จิวะราพงศ์ (2552: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในอาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา
มีสภาพการดาเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดาพร จิตทวี (2555: บทคัดย่อ)
ได้ทาการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านพบว่า มีสภาพการปฏิบัติการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียนอยู่ในระดับมาก
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2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับ
สภาพการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอานาจเจริญ จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน พบว่า
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากตาแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกันไม่ได้มีผลทาให้ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียนแตกต่างกัน เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยมีแนวคิด วิสัยทัศน์ และทิศทาง
การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนเป็นไปในแนวเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญศักดิ์ โคตรภัทร
(2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดาเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการครูและคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่มีตาแหน่ง
หน้าที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมไม่แตกต่างกัน
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันไม่ได้มีผล
ทาให้ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนแตกต่างกัน เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียน มีแนวคิด วิสัยทัศน์ และทิศทางการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
เป็นไปในแนวเดียวกัน นาไปสู่การปฏิบัติและแก้ปัญหาอย่างถูกจุดและเป็นไปในแนวเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธิดาพร จิตทวี (2555: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูอนามัยโรงเรียนที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อสภาพการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
จาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนที่มี
ต่อสภาพการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ตลอดจนความสามารถในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
ในแต่ละด้านไม่มีความแตกต่างกัน เช่น ด้านการอานวยความสะดวก การติดต่อประสานงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรผู้ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนกับบุคลากรสาธารณสุข และชุมชนจึงทาให้ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีบังอร สุวรรณพานิช (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
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อาหารของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ควรเป็นทีมแกนนาในการกาหนดทิศทางการพัฒนาโดยร่วมมือ
ทางานเป็นทีม มุ่งมั่น จริงจัง ต่อเนื่อง มีความสามารถรับรู้ เข้าใจ กระบวนการ วิธีการพัฒนาการดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียนแบบยั่งยืน
2. ควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชนอย่างสม่าเสมอ ภายใต้ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และใช้ทรัพยากรร่วมกัน และกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนสะท้อน ความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
สุขภาพ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ เช่น เสียงตามสายในหมู่บ้านและโรงเรียน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนเข้าร่วมในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ของนักเรียนซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนประสบผลสาเร็จ
เพื่อนามาเป็นแนวทางในการวางแผน และพัฒนาการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนให้ผ่านการประเมินรับรอง
2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของนั กเรียน ชุมชนที่มีต่อสภาพและปัญหาการดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนงานของโรงเรียนและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการ
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
เอกสารอ้างอิง
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NBUE086: การศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อานาจเจริญ
A STUDY ON SATISFACTION OF SCHOOL BOARD MEMBERS TOWARDS ASSIGNED
ROLES IN SMALL-SIZED SCHOOLS UNDER THE AMNATCHAROEN PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
อิทธิพล คูณิรัตน์ *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ และเพื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ จาแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 จานวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 308 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ และแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านงบประมาณ รองลงมาคือ
ด้านวิชาการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านบริหารทั่วไป
2. การวิ เคราะห์ เ ปรี ย บเที ย บเกี่ ยวกั บ ความพึ งพอใจต่ อ การปฏิ บั ติ งานตามบทบาทหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา
อานาจเจริญ จาแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อานาจเจริญ จาแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
Abstract
The purposes of this research were to study satisfaction of school board members towards
assigned roles in small-sized schools under the Amnatcharoen Primary Educational Service Area Office,
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and compare on satisfaction towards school board members administration throung assigned roles in Small
Basic Education Schools under the Amnatcharoen Primary Educational Service Area Office, classified by
gender, age, and educational level. The samples included 308 school board members in small-sized
schools under the Amnatcharoen Primary Educational Service Area Office. The research tool was a 5rating scale questionnaire. Data were analyzed by percentage, mean, Standard Deviation, and t-test.
The results revealed that
1. The satisfaction of the school board members towords assigned roles in small-sized
schools under the Amnatcharoen Primary Educational Service Area Office was at a “high” level in every
aspect. The budget aspect had the highest mean, followed by the academic aspect. The general
administration aspect had the lowest mean
2. gender, age and educational level, had no influence on their satisfaction.
Keywords: Satisfaction, Throung Assigned Roles
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปัจจุบัน
มีภารกิจต้องจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) นับว่าเป็นภารกิจ
ที่สาคัญที่ต้องดาเนินการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจาเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือ ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นร่วม
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 มาตรา 40 “ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาและ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพื่อทาหน้าที่กากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา …”
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2548: 12) ซึ่งการที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 มาตรา 40 ไว้โดยเฉพาะ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการสถานศึกษามีความจาเป็น และความสาคัญต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะการบริหารและจัดการการศึกษาของโรงเรียนจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ ย่อมจาเป็นต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละ
ท้องถิ่น ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นเสมือนผู้แทนของท้องถิ่น ย่อมต้องมีบทบาทสาคัญต่อการบริหารและการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน โดยจะเป็นกลไกเชื่อมโยงนโยบายของรัฐให้เข้ากับชุมชนที่ตั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียน
ไปสู่ความเป็นพลเมืองดีเป็นพื้นฐานการศึกษาตลอดชีวิต เป็นพื้นฐานอาชีวศึกษาและเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา (ธีระ รุญเจริญ. 2546: 34-35)
นอกจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว การมีคณะกรรมการสถานศึกษายังสะท้อนหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามแนวทางที่กาหนดไว้วา่ “ทุกคนจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา” ดังนั้น บทบาท อานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาจะมีมากขึ้นกว่าเดิมมาก (ธีระ รุญเจริญ. 2546: 32) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
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พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจดังกล่าวให้
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2548: 14-15)
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกาหนดจานวน คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 10-13) กาหนดให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจานวน 9-15 คน โดยให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการซึ่งอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะกาหนดไว้ตาม
ความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รวมทั้งอานาจหน้าที่
การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมี
ความสาคัญมาก เพราะบุคคลดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่ในการกากับการดาเนินกิจการของสถานศึกษา ให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานกิจการต่างๆ ประการสาคัญเป็นตัวแทนของชุมชนในท้องถิ่นที่สามารถ
รู้สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของชุมชน
ปัจจุบันสถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่บริหารงานตามรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังนั้น จะต้อง
ดาเนินการทุกอย่างด้วยตนเอง ซึ่งจากการวิจัยของ อุทัย บุญประเสริฐ (2543: ญ) พบว่าปัญหาสาคัญของการบริหาร
การศึกษาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการประการหนึ่ง คือ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ขาดการเชื่อมโยง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 21) ได้สรุปภาพรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากอดีตถึงปัจจุบัน ที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการบริหารจัดการแบบองค์คณะบุคคลนั้น
เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความชัดเจน ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ว่าตนเองจะทาอะไร
ทาอย่างไร และทาเพื่ออะไร คณะกรรมการส่วนใหญ่ ได้รับการร้องขอจากสถานศึกษามากกว่าจะได้รับการคัดสรรจาก
กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทาให้ขาดความกระตือรือร้น ขาดทักษะและประสบการณ์ ยังคิดว่าการบริหารการจัดการศึกษา
เป็นหน้าที่ของสถานศึกษา คณะกรรมการเป็นเพียงที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ปฏิบัติเมื่อสถานศึกษาร้องขอ หรือเป็นเพียง
ผู้สนับสนุนด้านทรัพยากรทางการศึกษามากกว่าเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละแห่ง ครูจะรับรู้ถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารสั่งการ การตัดสินใจดาเนินกิจกรรมใดๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ครู ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย
ในสถานศึกษา ซึ่งในการบริหารการศึกษาในปัจจุบัน ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสาคัญ
ที่สุดเพราะสถานศึกษาเป็นองค์กรทางสังคมองค์กรหนึ่ง อาคารเรียน หลักสูตร แบบเรียน หรืออุปกรณ์การเรียนการสอน
จะดีอย่างไรก็ตาม จะไร้ความหมายถ้าคนใช้สิ่งของเหล่านั้นไม่มีความสามารถเพียงพอ ไม่มีความตั้งใจจะใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมความว่าความเจริญในวงการศึกษาขึ้นอยู่กับหลายฝ่าย จากคากล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาถ้าคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สามารถที่จะปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ชัดเจน ก็จะทาให้ครูสถานศึกษาเกิดความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขอความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ก็ทาได้โดยง่าย แต่ในทาง
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ตรงกันข้ามถ้าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติงานได้อย่างไม่มีคุณภาพหรือไม่มีความยุติธรรม ก็จะเกิด
ความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการให้ความร่วมมือในการทางานในสถานศึกษา
จากแนวคิดและงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพได้นั้นจะต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างครู ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะต้องสร้างให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดความพึงพอใจในการบริหารงานในด้านต่างๆ เพราะเมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วย่อมจะทาให้การปฏิบัติงานมีความสาเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ทั้งนี้เพื่อ
นาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานของสถานศึกษาและคุณภาพนักเรียน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ จาแนกตามเพศ อายุ
และระดับการศึกษา
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมายถึง ความรู้สึก หรื อ เจตคติที่ดี ที่เกิ ดความพึง พอใจในการปฏิบัติง านตามบทบาทหน้า ที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านวิชาการ หมายถึง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิชาการ
โดยการให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ด้านงบประมาณ หมายถึง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับงาน
ด้านงบประมาณ โดยการให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การจัดทาและเสนอของบประมาณ จัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน และผลการดาเนินงาน ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
3. ด้านบุคลากร หมายถึง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับงานด้าน
บุคคล โดยปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ด้านบริหารทั่วไป หมายถึง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับงานด้าน
การบริหารทั่วไป โดยการให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการจัดทานโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและสัมพันธ์กับสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ในปีการศึกษา 2559
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ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาขนาดเล็กของรัฐที่ได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษา
ที่มีเด็กนักเรียน ตั้งแต่ 1-120 คน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแล
รับผิดชอบสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมพื้นที่ 7 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเมืองอานาจเจริญ อาเภอลืออานาจ
อาเภอหัวตะพาน อาเภอพนา อาเภอเสนางคนิคม อาเภอชานุมาน และอาเภอปทุมราชวงศา
ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ จาแนกเป็น ต่ากว่าปริญญาตรี
หรือปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 38 โดยยึดขอบข่ายการบริหารงานของ
สถานศึกษา 4 งาน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551: 37-39) ซึ่งสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 น้อยกว่า 30 ปี หรือ 30 ปี
2.2 มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี หรือปริญญาตรี
3.2 สูงกว่าปริญญาตรี

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านงบประมาณ
3. ด้านบุคลากร
4. ด้านบริหารทั่วไป

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 จานวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1,548 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 จานวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
308 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ตารางสาเร็จรูปในการกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-610; อ้างถึงใน บุญชม
ศรีสะอาด. 2545: 43)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check List) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านบริหารทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดาเนินการตามวิธีการและขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ผู้วิ จัย ขอความร่ว มมื อจากบัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิ ทยาลั ยนอร์ ทกรุง เทพ ออกหนัง สือ ถึ ง
ผู้อานวยการสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามเพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง พร้อมนัดหมายเวลาในการเก็บแบบสอบถาม
3. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับเพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. นาแบบสอบถามมาจาแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ตรวจให้คะแนน นาแบบสอบถามแปลความหมาย โดยนาค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปลความหมายเป็น
5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103) สาหรับแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อานาจเจริญ ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
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2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการแจกแจง
ความถี่และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ โดยการหาค่าเฉลี่ย
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยทาเป็นรายข้อ รายด้าน และภาพรวม
3. วิเ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อานาจเจริญ โดยใช้สถิติ t-test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Index of Consistency-IOC)
2.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
3. สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ได้แก่ การทดสอบ ค่า t-test (Independent Sample)
สรุปผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านงบประมาณ รองลงมาคือ
ด้านวิชาการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านบริหารทั่วไป
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ จาแนก
ตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่า
2.1 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ จาแนกตามเพศ โดยภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ จาแนกตามอายุ โดยภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
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2.3 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ จาแนกตามระดับการศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อานาจเจริญ มีประเด็นที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านงบประมาณ รองลงมาคือ
ด้านวิชาการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านบริหารทั่วไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมาก คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเข้าใจการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ทั้ง 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการ ซึ่งถือได้ว่า
เป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษา เพราะการที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ปกครอง
ชุมชน สถานศึกษาจะต้องสร้างความเชื่อมั่นในด้านวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้แสดงบทบาท
หน้าที่ของตนเองในด้านการบริหารวิชาการ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น ให้ข้อเสนอแนะ
และส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดระบบและดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่วนด้านการบริหารทั่วไป เป็นภารกิจ
งานใหม่ของสถานศึกษาที่รวมด้านต่างๆ ของสถานศึกษาที่ต้องปฏิบัติ ทั้งเป็นงานภายในและงานที่ต้องติดต่อกับบุคคล
และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน และต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาเป็นต้องสละ
เวลาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ งานในด้านการบริหารงานงบประมาณเป็นเรื่องของการบริหารภายในสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทาหน้าที่สนับสนุนความช่วยเหลือ คอยกากับติดตาม อีกทั้งงบประมาณต่างๆ
ที่รัฐจัดให้ก็กาหนดวิธีการและสัดส่วนของค่าใช้จ่ายไว้แล้ว และการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน เสริ มสร้างสมรรถภาพของบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุธานี จันทร์รัตนสิริ (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาพูน เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในงาน 4 งาน ทั้งโดยรวมและในแต่ละงาน
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศาล ศกุนะสิงห์ (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพนักเรียนโรงเรีย นขนาดเล็ก อาเภอเสนางคนิคม สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอานาจเจริญ ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
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ด้านคุณภาพนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก อาเภอเสนางคนิคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอานาจเจริญ โดยรวม
ด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน และด้าน
การมีส่วนร่วมในการจัดการ อยู่ในระดับมาก
2. การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บเกี่ ย วกั บ ความพึ งพอใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อานาจเจริญ จาแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่า
2.1 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ จาแนกตามเพศ โดยภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ไม่แตกต่างกัน ทาให้การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตามระเบียบ มีลาดับขั้นตอน ความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
และความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รามทั้งมีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยแต่ละคนได้ดาเนินการร่วมมือกันวางแผน ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาต่างๆ ของสถานศึกษา โดย
ไม่คานึงถึงเพศ ตลอดจนสถานศึกษาได้กาหนดแนวดาเนินการไว้อย่างชัดเจน และมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของชุมชน ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาก็ให้
ความสนับสนุน ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรง เป็นเพียงผู้มีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
หลักสูตร แต่มีความรู้เข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเป็นสาเหตุทาให้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ถวิล เกษสุพรรณ์ (2552:
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาพรวมและทุกด้านไม่แตกต่างกัน เป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่กาหนดไว้
2.2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ จาแนกตามอายุ โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ไม่แตกต่างกัน ทาให้การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตามระเบียบ มีลาดับขั้นตอน ความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
และความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รามทั้งมีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยแต่ละคนได้ดาเนินการร่วมมือกันวางแผนร่วมมือกันในการแก้ปัญหาต่างๆ ของสถานศึกษาโดย
ไม่คานึงถึงว่าคนใดมีอายุเท่าใดเลยจึงเป็นสาเหตุทาให้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศาล ศกุนะสิงห์
(2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพนักเรียนโรงเรียน
ขนาดเล็ก อาเภอเสนางคนิคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอานาจเจริญ ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มอี ายุตา่ งกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมด้านคุณภาพนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก อาเภอ
เสนางคนิคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอานาจเจริญ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
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2.3 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ จาแนกตามระดับการศึกษา
โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และไม่สอดคล้องงานวิจัยของ ถวิล
เกษสุพรรณ์ (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงาน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่วุฒิการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านงานบุคคล และงานด้านบริหารงานทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นการยอมรับสมมติฐาน
ที่กาหนดไว้ ในกรณีที่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ และงานวิจัยของ ธีรภัทร ศรีบุญเรือง (2554: บทคัดย่อ)
ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ สรุปเป็น
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1. ด้านวิชาการ ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานการจัดการศึกษาเพื่อกาหนดหลักสูตรและแนวทาง
ในการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และการแก้ปัญหาพฤติกรรม
ของนักเรียนที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถที่สูงขึ้น
2. ด้านงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการจัดหางบประมาณในการสนับสนุน
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. ด้านบุคลากร ควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ให้สามารถใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ตัวเอง พร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
4. ด้านบริหารทั่วไป ควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการจัดทา
นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ และการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. ควรมีการศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
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NBUE087: การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครู ในสังกัดเทศบาล
เมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
THE STUDENT-CENTERED LEARNING MANAGEMENT OF SCHOOL TEACHERS IN
POOCHAOSAMINGPRAI MUNICIPALITY, SAMUT PRAKARN PROVINCE
รพีพร อินทร์พร *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย ด้านบทบาทของ
ครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างเป็นครู
จานวน 59 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ครูส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 30-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.10 และมีประสบการณ์ในการทางาน
อยู่ระหว่าง 8-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.71
2. การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.30, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียง
ตามลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผลมีค่าเฉลี่ย สูงสุด (  = 4.53, S.D. = 0.48) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ด้านสื่อการเรียนการสอน (  = 4.25, S.D. = 0.51) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (  =
4.24, S.D. = 0.61) ด้านบทบาทของครู (  = 4.18, S.D. = 0.58) อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
3. การบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้า
สมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ จาแนกตามอายุ พบว่า ด้านบทบาทครู ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล ไม่แตกต่างกัน แต่ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้า
สมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ จาแนกตามประสบการณ์ ในการทางาน โดยรวม ด้านบทบาทครู ด้านสื่อการเรียน
การสอน ด้านการวัดและประเมินผล ไม่แตกต่างกัน แต่ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ, เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
Abstract
This research aimed to study the student-centered learning management of the teachers in
Poochaosamingprai Municipality, Samut Prakarn province, in 4 aspects: teacher’s roles, instructional

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2209

24 มีนาคม 2560

activities, instructional media, and measurement and evaluation, Fifty-five teachers were samples for this
study. The questionnaire was used to gather the information. The data were analysed by percentage,
mean, Standard Deviation, and t-test.
The findings showed that
1. Most of teachers aged between 30 – 45 years old (66.10%), and had teaching
experience between 8–20 years (62.71%).
2. The student-centered learning management of the teachers in Poochaosamingprai
Municipality, Samut Prakarn province in an overall was at a “good” level (  = 4.30, S.D.= 0.55).
Considering each aspect found the aspect of measurement and evaluation was at a “very good” level
(  = 4.53, S.D.= 0.48), followed by instructional media (  = 4.25, S.D.= 0.51), instructional activity
(  = 4.24, S.D.= 0.61), and teacher’s roles (  = 4.18, S.D.= 0.58) were at good level, respectively.
3. Age had no influence on the teachers’ student-centered management, except the
aspect of instructional activity that was significant different at .05 level.
4. Working experience had no influence on the teachers’ student-centered management,
except the aspect of instructional activities that was significant different at .05 level.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละมี คุ ณ ภาพสอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจึงเป็นส่วนสาคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ ภารกิจหลักของครูคือการดาเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีพัฒนาการทุกด้าน เต็ม
ตามวัยและเต็มศักยภาพครูจึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสบการณ์ในการสอนให้นักเรียนให้
เป็นคนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสนองนโยบายการประกันคุ ณภาพการศึกษา
เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จากรายงานประจาปีของสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปี 2558 ด้านการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ส่งผลให้การ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้านการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาโดยตรงและมีศักยภาพสู่ความสาเร็จได้
ผู้บริหารหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาครูโดยการเสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้ทักษะหรือความชานาญในการจัดการเรียน
การสอน อบรมให้ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อปรับเปลี่ยนด้านเทคนิควิธีการสอนและเจตคติครูควรได้รับการส่งเสริมให้
พัฒนาตนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและความชานาญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับเป้าหมายด้านการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด
4 เรื่อง แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
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การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่อง ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์กับตนเองและสังคม ได้แก่
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบ
การเมื องการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอั นมี พ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็น ประมุข ความรู้ และทัก ษะด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยังยืน ความรู้เกี่ยวกับกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
กีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาเน้นการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุขและมาตรา 24 การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับดาเนินการ ดังต่อไปนี้ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรี ยน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้คิดเป็น และทาเป็น รักการอ่านและเกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ครูผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ
การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา เรื่อง การบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบทบาทครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และ
ด้านการวัดและประเมินผล โดยนาผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และเรียนอย่างเป็นสุขบรรลุตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูในสั งกัดเทศบาลเมือง
ปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูในสั งกัดเทศบาล
เมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญของปัญหาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังกล่าวข้างต้น ทาให้ได้แนวคิดในการวิจัยการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและโดย
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบทบาทครู 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน 4) ด้าน
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การวัดและประเมินผล และเปรียบเทียบการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูใน
สังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายตามอายุและประสบการณ์การทางาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
การบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ หมายถึง การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน
หรือกิจกรรมการเรียนรู้ โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านบทบาทของครู ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล
ด้านบทบาทของครู หมายถึง การถ่ายทอดความรู้หรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในด้านการจัด
เนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง รูปแบบหรือวิธีการจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่
หลากหลายและยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยครูมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ สอดคล้องกับความสามารถความสนใจและความถนัดของตนเอง
ด้านสื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่ครูนามาใช้ส่วนประกอบในการเรียนการสอนให้บรรลุ
ตามจุดประสงค์ที่ต้องการซึ่งอาจเป็นวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรม เทคนิค วิธีการต่างๆ รวมทั้งห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทั้งในและนอกโรงเรียน
ด้านการวัดและประเมินผล หมายถึง การเลือกใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายและการจดบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน การเก็บรวบรวมผลงานและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามที่กาหนดไว้ในแผนการสอน ซึ่งประเมินโดย
ครู ผู้เรียน เพื่อน และผู้ปกครอง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสารวจ ในลักษณะของการศึกษาและเปรียบเทียบ โดยมุ่งศึกษาการบริหารงาน
การจัดการเรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้ แ ก่ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด เทศบาลเมื อ งปู่ เ จ้ า สมิ ง พราย จั ง หวั ด
สมุทรปราการ จานวน 70 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้วิจัยทาการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ
เครจซีและมอร์แกน (Kerjcie; & Morgan) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2551: 45) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 59 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยได้สร้างขั้นโดยมีขั้นตอน ดังนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2212

24 มีนาคม 2560

1. ศึก ษาแนวคิด หลัก การและทฤษฎีเ กี่ย วข้อ งการจัด การเรีย นการสอนที่เ น้น ผู้ เรียนเป็น
สาคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
2. ทบทวน วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัยที่ได้กาหนดไว้
3. ศึกษานิยามศัพท์เฉพาะและตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
4. ดาเนินสร้างแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย โดยแบบสอบถาม
สาหรับการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูในสั งกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จังหวัดสมุทรปราการแต่ละฉบับมีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เกี่ยวกับสภาพของครู จาแนก
ตามภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ อายุ ประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของ
ครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้า
สมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ด้าน ด้านบทบาทของครูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
การเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแนวลิเคิร์ท
5. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ เสนอแนะเพิ่มเติมและ
นาไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และถูกต้องครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ต้องการศึกษา
6. ทาการปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้เสนอแนะ
7. นาแบบสอบถามที่ แ ก้ ไขเรี ย บร้ อยแล้ ว ไปหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมือ เพื่ อ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence:
IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป
8. ปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากเครื่องมือผู้วิจัยสร้างขึ้นได้นามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน
9. นาเครื่องมือที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะแล้วจัดพิมพ์เครื่ องมือเพื่อ
นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ
2. ข้อมูลการปฏิบัติการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูในสั งกัด
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3. การเปรียบเทียบทดสอบความแตกต่างด้วยค่าสถิติ t-test
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สรุปผลการวิจัย
1. การบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมาก
ที่สุด
2. การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จังหวัดสมุทรปราการ จาแนกตามประสบการณ์ โดยรวมด้านบทบาทครู ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัด
และประเมินผลไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จังหวั ดสมุท รปราการ จาแนกตามอายุ โดยรวมด้านบทบาทครู ด้านสื่อการเรี ยนการสอน และด้านการวั ดและ
ประเมินผลไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
อภิปรายผล
1. การบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.30, S.D.= 0.55) เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านแสดงให้เห็นว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการวัดและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (  = 4.53, S.D.= 0.48) รองลงมาคือ ด้านสื่อการเรียนการสอน (  = 4.25, S.D.= 0.51) และด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน (  = 4.24, S.D.= 0.61) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือด้านบทบาทของครู (  = 4.18,
S.D.= 0.58) สอดคล้องกับวิโรจน์ สารรัตนะ (2545: 3–5; อ้างถึงใน นิตย์รดี ใจอาษา. 2555: 12) ได้กล่าวว่า การ
บริหารเป็นกระบวนการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่หลักทางการบริหารอย่างน้อย
4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การนาและการควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีผู้บริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบที่จะให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การวางแผน (Planning) เป็นหน้าที่
ทางการบริหารที่สาคัญประการหนึ่งซึ่งนักวิชาการ ทั้งหลายกาหนดขึ้น จะเริ่มต้นด้วยหน้าที่ทางการวางแผนเป็น
อันดับแรกจึงแสดงให้เห็นถึง ความสาคัญของการวางแผนเป็นอย่างดี โดยที่องค์ประกอบของกระบวนการวางแผน
องค์การหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย ภารกิจ จุดหมายและแผน โดยภารกิจเป็นข้อประกาศอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย
หรือเหตุผลพื้นฐานในการดารงอยู่ขององค์การและขอบข่ายงานเฉพาะขององค์การหรือที่ทาให้ องค์การแตกต่างจาก
องค์การอื่น สาหรับจุดหมายเป็นเป้าหมายแห่งอนาคตหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่องค์การต้องการให้บรรลุผล ขณะเดียวกัน
แผนงานหมายถึงวิถีทางที่จะก่อให้เกิดการกระทาเพื่อให้ บรรลุผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับองค์การ การจัด
องค์การ (Organizing) เป็นหน้าที่ทางการบริหารที่สืบเนื่องจากการวางแผน กล่าวคือ เมื่อองค์การจัดทาจุดหมายและ
แผนเชิงยุทธศาสตร์แล้ว ผู้บริหารควรต้องออกแบบ โครงสร้างองค์การเพื่อให้การบริหารงานบรรลุจุดหมายแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์การนั้น การออกแบบ โครงสร้างองค์การเป็นกิจกรรมที่ควรได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอเนื่องจาก
ปัจจัยที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างองค์การเกิดขึ้นมากมาย
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1.1 ด้านบทบาทครู โดยภาพรวมการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของ
ครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมาก (  = 4.11, S.D.= 0.58) เมื่อ
พิจารณารายข้อโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และมาก 1
ข้อ คือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.80, S.D.= 0.45)
รองลงมา ได้แก่ จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียน เช่น แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น และในโรงเรียน
(  = 4.58, S.D.= 0.70) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ (  = 4.44, S.D.= 0.60) และข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ทาการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (  = 3.49,
S.D.= 0.80) ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า การบริหารงานการจัดการเรียนการสอนของครูในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาเรียนรู้แต่ครูขาดความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการทาวิจัยจึงส่งผลให้มีการทาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญปานกลาง
1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัง หวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมาก (  = 4.24, S.D.=
0.61) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ
และมาก 2 ข้อ คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างเหมาะสม (  = 4.56, S.D.=
0.62) รองลงมา ได้แก่ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลก่อนการจัดการเรียนการสอน (  = 4.42, S.D.= 0.70)
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน (  = 4.39, S.D.= 0.59) สอดคล้องกับ
Chester (1996: 413; อ้างถึงในพระมหาอภิลักษณ์ จักรแก้ว. 2553) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
การศึกษาทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมที่ทาให้การบริหารงานวิชาการมีสมรรถนะภาพสูง คือ
การส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น การส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีการสอนหลากหลายวิธี ให้คณะ
ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดอบรม สาธิตวิธีการสอน เพื่อให้ครูคุ้นเคยกับแบบการสอนต่างๆ และจัดให้มีการอบรม
ความรู้เกี่ย วกับวิชาการศึกษาเพิ่มเติมแก่ครู ส่งเสริมให้ครูอ่านหนังสือหรือบทความเกี่ ยวกับวิชาครูเพื่อปรับปรุง
เทคนิคการสอน
1.3 ด้านสื่อการเรียนการสอนโดยภาพรวมการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมาก (  = 4.25, S.D.= 0.51)
เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย เลือกสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.51, S.D.= 0.50) เลือกใช้และหรือสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย (  = 4.46,
S.D.= 0.57) ใช้สื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจและกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (  = 4.34 , S.D.=
0.48) มีการประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอน (  = 4.31, S.D.= 0.46) ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า ครูผลิตสื่อการ
เรียนการสอนที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับหน่วยการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมให้เกิดความน่าสนใจและ
สามารถบูรณาการการเรียนรู้ที่หลากหลายได้ โดยใช้สื่อเป็นตัวกลางในการอธิบายสิ่งต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจ
1.4 ด้านการวัดและประเมินผลโดยภาพรวมการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เ จ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.53, S.D.=
0.48) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย นาข้อมูลการวัดและประเมินผลมาสรุปเพื่อการ
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วิเคราะห์ ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อการพัฒนาต่อไป มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.75, S.D.= 0.44) อยู่ในระดับมากที่สุด
มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ตลอดภาคการศึกษา (  = 4.69, S.D.= 0.46) ใช้
เครื่องมื อการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเพื่อความเป็นธรรมสาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถและความถนัด
แตกต่างกัน (  = 4.59, S.D.= 0.62) สอดคล้องกับวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 56–57) ที่กล่าวว่า ครูผู้สอน
สามารถประเมินได้หลายรูปแบบ คือ
1. ประเมินรายบุคคล เป็นการพิจารณาความก้าวหน้าของผู้เรียนรายบุคคลในห้องเรียนหรือใน
กลุ่ม อาจประเมินโดยอิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ หรืออิงตนเองก็ได้
2. การประเมินกลุ่มเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทางานของผู้เรียนในสถานการณ์กลุ่ม
และตัดสินความก้าวหน้าของผู้เรียน
3. การประเมินตนเองและเพื่อน เป็นวิธีการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินและกาหนดเกณฑ์
การประเมินด้วย
สอดคล้องกับอังคณา ตุงคะสมิต (2550: 74-75) ที่พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วม: กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า
1. ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่พัฒนาขั้นมีองค์ประกอบของระบบการวิจัยเชิง
ปฏิ บั ติ ก าร ประกอบด้ ว ยระบบย่ อ ยซึ่ ง ด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งเป็ น วงจร 4 ระบบ ได้ แ ก่ การวางแผน (Plan)
ระบบปฏิบัติการ (Act) ระบบตรวจสอบ (Observe) ระบบสะท้อนผล (Reflect) ซึ่งทุกระบบมีขั้น ตอนในการ
ดาเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นตรวจสอบ และขั้นสะท้อนผล
2. ผลการใช้ระบบโดยการนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนไปสู่การปฏิบัติด้านการ
ใช้ประโยชน์ข องระบบ มีความชัด เจนในทุ กขั้นตอน ตอบสนองต่อความต้องการของทุ กฝ่า ยและทาให้เกิ ดการ
พัฒนาการสอนของครูในการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลการประเมินเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในการปัญหาและพัฒนาการ
เรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงจังและเป็นที่ยอมรับเหมาะสามกับการปฏิบัติงานทุกฝ่าย ด้าน
ความเหมาะสมทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมิน เป็นธรรม โปร่งใส คานึงถึงประโยชน์ผู้เรียนเป็นหลัก ดาเนินการด้วย
ความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ ด้านความถูกต้องน่าเชื่อถือ มีความสอดคล้องกับความสาคัญและความจาเป็น
ในการวัดและประเมินผลระดั บชั้นเรียน วัตถุประสงค์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการบรรยาย
กระบวนการดาเนินการชัดเจน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการสอนของสถานศึกษากาหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน ด้าน
ผลที่เกิดขึ้นพับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ประเมินผู้เรียนในทิศทางเดียวกัน
ก่อ นให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ดี ขึ้ น ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล ท าให้ ค รู ได้ ใ ช้ ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาใช้การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการสอน และนาผลการประเมินไป
ใช้พัฒนาผู้เรียนและการสอนครู
2. การเปรี ยบเทีย บการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เ รียนเป็ นสาคัญ ของครู ในสังกั ด
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ระดับปฏิบัติการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญของครูในสั งกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ จาแนกตามอายุโดยภาพรวม
และรายด้านใน ด้านบทบาทครู ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผลไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอายุระหว่าง 45
ปีขึ้นไปมีระดับปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกว่าอายุระหว่าง 30-45 ปีทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่มีอายุ
มากบางส่วนอาจมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนและมีเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่
คานึงถึงผู้เรียนและสามารถนาความรู้ ประสบการณ์ที่มีอยู่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ แสวงหาความรู้ จัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับผู้เรียนและได้รับการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องจากการเข้าอบรมและนาความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับ
หน่วยงานหรือสถานศึกษาของตนสอดคล้องกับ Chester (1996: 413; อ้างถึงในพระมหาอภิลักษณ์ จักรแก้ว. 2553)
ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมที่ทาให้
การบริหารงานวิชาการมีสมรรถนะภาพสูง คือ การส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น การส่งเสริมให้ครู
ใช้เทคโนโลยีการสอนหลากหลายวิธี ให้คณะครูมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดอบรม สาธิตวิธีการสอน เพือ่ ให้ครูคุ้นเคย
กับแบบการสอนต่างๆ และจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ย วกับวิชาการศึกษาเพิ่มเติมแก่ครู ส่งเสริมให้ครูอ่านหนังสือ
หรือบทความเกี่ยวกับวิชาครูเพื่อปรับปรุงเทคนิคการสอน
3. การเปรี ยบเทีย บการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เ รียนเป็ น สาคัญ ของครู ในสั งกั ด
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ระดับปฏิบัติการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ จาแนกตามประสบการณ์ก าร
ทางาน โดยภาพรวม ด้านบทบาทครู ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผลไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้าน
การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนมีร ะดั บการปฏิบั ติแ ตกต่า งกั นอย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิติ ที่ ระดับ .05 โดยที่
ประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 7 ปี มีระดับปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกว่าประสบการณ์ในการ
ทางาน 8-20 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่มีประสบการณ์การทางานน้ อยมีความกระตือรือร้นในการทางาน
แสวงหาความรู้ การเข้ารับอบรมเพื่อพัฒนาตนและนาแนวทางหลักการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่มาปรับใช้
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
มีการค้นหาและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับอนันต์ กันนาง (2545: 54) ที่กล่าวถึง การส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของผู้บริหารโรงเรียนว่า พฤติกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมในด้านช่วยเหลือสนับสนุนเห็นว่า การจัด
บรรยากาศในห้องและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูผู้สอนควรจัดอย่าง
ต่อเนื่อง ด้านมุ่งความสัมพันธ์เห็นว่า การได้รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันกับครูผู้สอนอย่างสม่าเสมอ เป็นผลดีต่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และด้านส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยขวัญและกาลังใจ เห็นว่า
การยอมรับฟังความคิดของครูผู้สอนเป็นเรื่องสาคัญในระดับมาก โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนได้
แสดงพฤติกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้แก่ การช่วยเหลือส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นตลอดปีการศึกษา การช่วยเหลือ สนับสนุนและยกย่อง
ครูให้มีการเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญที่ประสบผลสาเร็จได้ทราบอย่างทั่วถึง
และได้แสดงเจตคติที่ดีต่อครูแต่ละคนให้ทราบอย่างชัดเจนตามลาดับในระดับปานกลาง
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ด้านบทบาทของครู พบว่า ครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ให้
ความสาคัญในเรื่องจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้บริหารจึงควรเปิดโอกาสให้ครูได้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ ระเบียน
สะสม การเยี่ยมบ้านผู้เรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้ รู้จักผู้เรียนได้อย่างอิสระ เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัด
สมุทรปราการ ให้ความสาคัญในเรื่องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างเหมาะสม
ผู้บริหารจึงควรมีการเปิดโอกาสให้ครูคิดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ออย่างหลากหลาย ผู้บริหารให้การสนับสนุน
ทางด้านต่างๆแก่ครู เช่น งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน การให้คาแนะนาใน
การจัดกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสมกับผู้เรียนที่จะต้องเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น เพื่อให้ครูเลือกสรรกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน เป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า ครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
ให้ความสาคัญในเรื่องเลือกสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสาระ การเรียนรู้ ผู้บริหารจึงควรมีการเปิดโอกาสให้ครู
สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง หรือหาสื่อการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้การสนับสนับครูในการจัดเรื่องสื่อการเรียนการสอน โดยเน้นให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เพื่อให้สื่อการเรียนการสอนที่ใช้นั้นช่ วยทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการสาระการเรียนรู้ที่เรียน และรู้จักการคิด
วิเคราะห์ด้วยตนเอง
4. ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
ให้ความสาคัญในเรื่องนาข้อมูลการวัดและประเมินผลมาสรุปเพื่อการวิเคราะห์ผู้เรี ยนเป็นรายบุคคลเพื่อการพัฒนา
ต่อไป จึงควรมีการเปิดโอกาสให้ครูได้ศึกษาข้อมูลของผู้เรียนทุกคนด้วยวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การ
จัดทาข้อสอบข้อเขียนเป็นการทดสอบการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน การทาแบบสังเกตเป็นการสังเกตพฤติกรรมด้าน
ต่างๆ ของผู้เรียนในการทางานร่วมกัน เป็นต้น ผู้บริหารจึงควรให้การสนับสนุนครูในการจัดทาแบบทดสอบในรูปแบบ
ต่างๆ พร้อมทั้งให้คาแนะนาในการจัดทาแบบทดสอบ หรือจัดอบรมให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินกันเอง เพื่อจะทาให้ครูได้การวั ดและประเมินผลผู้เรียนแต่ละ
บุคคลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด มีความหลากหลายชัดเจนเพิ่มมากขึ้น และสามารถนาข้อมูลที่ได้รับพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป เป็นการต่อยอดและช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
การบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้ าสมิง
พราย จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยขอเสนอแนะสาหรับผู้สนใจในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
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1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จังหวัดสมุทรปราการ
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
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NBUE088: ความพึงพอใจในการทางานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
THE TEACHERS’ SATISFACTION ON COLLABORATIVE TEAMWORK OF KLAENG
“WITTAYASATHAWORN” SCHOOL, KLAENG DISTRICT, RAYONG PROVINCE, THE
SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 18.
เสาวลักษณ์ บุบผาสังข์ 1 ดร.สิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทางานเป็นทีมของ
ข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 2) จาแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การทางาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครูโรงเรียนแกลง
“วิทยสถาวร” อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 18 จานวน 116 คน
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที (t-test)
สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ความพึงพอใจการทางานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.51, S.D. = 0.90)
2. ความพึงพอใจการทางานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการสื่อสารและด้านการมีส่วนร่วมในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และจาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความไว้วางใจและ
ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความพึงพอใจของข้าราชการครู, การทางานเป็นทีม
Abstract
This research aimed to study teachers’ satisfaction on collaborative teamwork of Klaeng
“wittayasathaworn” school in Klaeng, Rayong, the Secondary Educational Service Area Office 18,
classified by educatyional level and working experience. The samples included 116 teachers by purposive
sampling. A 5-rating scale questionnaire was used to gather information which had a reliability of .97. The
data were analyzed using mean, Standard Deviation, and t-test.
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The results revealed that
1. Overall, the teachers were satisfied with collaborative teamwork of the klaeng
“wittayasathaworn” school, at a “high” level ( X = 3.51, S.D. = 0.90).
2. Education level had no influence on the teachers’ satisfaction, except on the aspects of
communication and collaboration that were significant different at .05 level. Also, working experience had
no influence on their satisfaction, except on the aspects of on fidence and recognition that were
significant different at .05 level.
Keywords: Satisfaction, collaborative teamwork of teachers.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553 ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 2 ได้กาหนดว่า ผู้บริหารมี
ความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ และมี เกณฑ์การพิจารณาว่า ผู้บริหารมีวิธีการกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา นั่นคือ ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรมีการทางานเป็นทีม และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพครู ได้กาหนดสมรรถนะหลักของครูในข้อ 4 เรื่องการทางานเป็นทีม ไว้ว่าสมรรถนะการทางานเป็นทีม หมายถึง
ความตั้งใจอย่างแท้จริง (Genuine Intention) ที่จะร่วมมือทางานกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีมและทางานร่วมกัน
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
และ (10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ นั่นคือ ผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องให้ความสนใจ ร่วมมือร่วมใจกัน
ทางานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ ตามถึงแม้ว่าบุคคลจะอยากอยู่ร่วมกันก็ตาม
ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ดีเสมอไป บางครั้งก็มีปัญหากันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม มีปัญหาในการทางาน
เป็นทีม ไม่ว่าองค์การใดก็ตามเมื่อมีการทางานแล้ว มักจะพบอยู่เสมอว่ามีปัญหาการทางานทั้งสิ้น บางองค์การอาจมี
ปัญหาน้อย แต่บางองค์การก็อาจจะมีปัญหามากมาย
ปัจจุบันการทางานในองค์การ หรือการบริหารงานแนวใหม่ที่มีการแข่งขันสูงทาให้การทางานแบบคนเดียว
ดูจะเป็นไปได้ยาก จึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์การดารงอยู่ได้ และพัฒนาไปสู่
ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแนวคิดการบริหารจัดการในเรื่องขององค์การแห่งการเรียนรู้ ได้เน้นรูปแบบการ
บริหารที่เน้นการทางานเป็นทีม (Team work) ซึ่งบุคคลจะต้องร่วมประสานงานภายในกลุ่ม พึ่งพาอาศัยกันและกัน
เพื่อให้การทางานเกิดผลสาเร็จ เป็นวัฒนธรรมองค์การที่พยายามปลูกสร้างขึ้นโดยอาศัยการจัดอบรมและการจัดกิจกรรม
ต่างๆ โดยพยายามทุ่มเททั้งในด้านงบประมาณ เวลา และกาลังคน ควบคู่กับการเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะระหว่างกันและกัน เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ได้อย่างดีเลิศเหนือกว่า
คู่แข่ง และระดับการพัฒนาด้านความสามารถขององค์การเป็นไปอย่างรวดเร็ว (สัมมนา สีหมุ่ย. 2553: 9)
การทางานเป็นทีมนั้น มีความสาคัญต่อการทางานในองค์การเป็นอย่างมาก การที่ทุกคนในองค์กรรู้สึกว่า
ตนอยู่ใน “ทีม” เดียวกัน และร่วมแรงร่วมใจให้องค์การประสบผลสาเร็จร่วมกันนั้น การดาเนินงานขององค์การจะต้อง
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึงต้องสร้างทีมขึ้นมาในองค์การและกระตุ้น
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ให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในฐานะส่วนหนึ่งของทีม ผู้บริหารจะต้องหาวิธีสร้างความรู้สึกให้เข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของทีม (ปองปรัชญ์ บือราแง. 2554: 1)
จากการสรุปผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2556 ได้สรุปปัญหาการทางานร่วมกันในเรื่องของนโยบายและ
วัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจน ได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง ทาให้การประสานงานบกพร่อง ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทางาน และส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ จึงจาเป็นอย่างมากที่ครูจะต้องมีการทางาน
เป็นทีมร่วมกัน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ (โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”. 2558: 6)
ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นบุคลากรส่วนหนึ่งในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจ
ในการทางานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ซึ่งผลการวิจัยสามารถนาไปใช้ในการเป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการทางานเป็นทีม
ในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทางานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทางานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการทางาน มีความพึงพอใจแตกต่างกันมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ชอบใจ มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน ด้วยความเต็มใจ เต็มกาลังความสามารถ
การทางานเป็นทีม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป มาร่วมมือกันทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง มีการ
ประสานความร่วมมือ ร่วมใจอย่างใกล้ชิด มีความผูกพันกันเพื่อให้การทางานประสบความสาเร็จตามจุด มุ่งหมาย
ความไว้วางใจ หมายถึง การมีความรู้สึกเชื่อถือ ศรัทธา ไว้วางใจในความคิดเห็น การกระทาที่ดีต่อกัน
มีความรัก ความเมตตาต่อกันด้วยความเต็มใจ ปราศจากการบีบบังคับ มีความเชื่อมั่น ไว้เนื้อเชื่อใจกัน
การสื่อสาร หมายถึง การนาข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริงความคิด ความต้องการ ทัศนคติ ความรู้สึก ความหมาย
บางอย่าง จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยใช้ภาษาพูด การเขียน การใช้ท่าทาง สัญลักษณ์ สิ่งของ หรืออื่นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันโดยมีการโต้ตอบในข้อสงสัยให้เข้าใจกันได้อย่างเปิดเผย
การมีเป้าหมายเดียวกัน หมายถึง การที่สมาชิกในองค์กรมีจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายความสาเร็จ
ของการทางานจุดเดียวกัน และการมุ่งมั่นทุ่มเทในการทางานเพื่อให้บรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน
การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน หมายถึง การยอมรับในความรู้ความสามารถ จุดดีจุดเด่น ความแตกต่าง
ด้านความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ความเข้าใจสิทธิอันพึงมีพึงได้ บทบาทหน้าที่ของบุคคลแต่ละคนด้วยความจริงใจ
การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ความมีมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อกลุ่มบุคคล หรือองค์กร ความเป็นมิตร
รักใคร่ชอบพอกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
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การมีส่วนร่วมในการทางาน หมายถึง การที่ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
วางแผนงาน ร่วมทางาน ร่วมติดตามประเมินผลการทางาน และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการทางานตั้งแต่ขั้นตอนแรก
ถึงขั้นตอนสุดท้าย
ข้าราชการครู หมายถึง ผู้บริหารและข้าราชการครูผู้สอนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
แกลง “วิทยสถาวร” อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ซึ่งแบ่งออกเป็น
2 กลุ่ม คือ
1. ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า 10 ปี
2. ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ 10 ปี ขึ้นไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 หมายถึง หน่วยงานที่ทาหน้าที่จัดระบบและกระจาย
อานาจการจัดการศึกษาได้ครอบคลุม เพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดชลบุรี
และระยอง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการทางานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยกาหนดกรอบแนวคิดไว้ ดัง
ภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
1. วุฒิการศึกษา
1.1 ปริญญาตรี
1.2 สูงกว่าปริญญาตรี
2. ประสบการณ์การทางาน
2.1 ประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 10 ปี
2.2 ประสบการณ์การทางาน 10 ปี ขึ้นไป

ความพึงพอใจในการทางานเป็นทีม
1. ด้านความไว้วางใจ
2. ด้านการสื่อสาร
3. ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน
4. ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน
5. ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์
6. ด้านการมีส่วนร่วมในการทางาน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ความพึงพอใจในการทางานเป็นทีมของข้ าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด 141 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด
116 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) จานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้าราชการครูในโรงเรียน
แกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้แก่ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์การทางาน มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check-list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูในโรงเรียนแกลง “วิทย
สถาวร” จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ ในขอบข่าย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความไว้วางใจ ด้านการสื่อสาร ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน
ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วมในการทางาน จานวน 38 ข้อ เกณฑ์
การให้คะแนนแบบสอบถาม และการแปลความหมายของคะแนนที่กาหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์ให้
น้าหนักคะแนนของ ลิเคอร์ท ( Best & Kahn.1993 ) ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
1 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางานเป็นทีมของข้าราชการครู แล้ว
สร้างแบบสอบถามขึ้น จานวน 6 ด้าน คือ 1) ด้านความไว้วางใจ 2) ด้านการสื่อสาร 3) ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน
4) ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 5) ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ และ 6) ด้านการมีส่วนร่วมในการทางาน
2. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเรียบเรียงเสร็จแล้วนาฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิธีหาคุณภาพเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.8–1
2. ทาการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์
3. ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ นาแบบสอบถามไปทดลองใช้
(Try-out) กับข้าราชการครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จานวน 30 คน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient)
(Cronbach. 1990: 202-204) ได้ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการหาความเชื่อมั่นแล้ว ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ท กรุง เทพ ถึ ง ผู้ อานวยการโรงเรี ย นแกลง
“วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการวิจัยจากข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียน 116 ฉบับ
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2. การเก็บแบบสอบถาม ผู้วิจัยดาเนินการติดตามเก็บแบบสอบถามจากข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่
การสอนในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ซึ่งได้
แบบสอบถามกลับคืน จานวน 116 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบเป็นแบบสารวจรายการ (Checklist) ประกอบด้วย
ระดับการศึกษาและประสบการณ์การทางาน
2. วิเคราะห์ระดับความความพึงพอใจในการทางานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทั้ง 6 ด้าน ในแต่ละด้านและโดยภาพรวมวิเคราะห์โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การเปรียบเทียบความความความพึงพอใจในการทางานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนแกลง
“วิทยสถาวร” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยจาแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์
การทางาน วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ t-test
4. การแปลความหมายของคะแนนโดยใช้คะแนนเฉลี่ยเป็นตัวชี้วัด (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 23)
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในการทางานเป็นทีมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในการทางานเป็นทีมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในการทางานเป็นทีมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในการทางานเป็นทีมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจในการทางานเป็นทีมน้อยมาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง 1 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ความพึงพอใจของในการทางานเป็นทีมของ
ข้าราชการครู โรงเรี ยนแกลง “วิท ยสถาวร” อาเภอแกลง จัง หวัด ระยอง สั งกัด สานักงานเขตพื้น ที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้าน
ความพึงพอใจของข้าราชการครู
ด้านความไว้วางใจ
ด้านการสื่อสาร
ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน
ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน
ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์
ด้านการมีส่วนร่วมในการทางาน
รวม

n = 116
S.D.
X
3.51
.90
3.56
.89
3.59
.92
3.64
1.17
3.54
.93
3.59
.96
3.51
.90

ระดับ

อันดับ

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

6
4
2
1
5
3
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จากตาราง 1 พบว่า ความพึงพอใจของในการทางานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.51, S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่
ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ( X = 3.64, S.D. = 1.17) ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน ( X = 3.59, S.D. =
0.92) ด้านการมีส่วนร่วมในการทางาน ( X = 3.59, S.D. = 0.96) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความ
ไว้วางใจ ( X = 3.51, S.D. = 0.90)
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในการทางานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ความพึงพอใจของข้าราชการครู
ด้านความไว้วางใจ
ด้านการสื่อสาร
ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน
ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน
ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์
ด้านการมีส่วนร่วมในการทางาน
รวม
p > .05

ปริญญาตรี
(n = 68)
S.D.
X
3.47
.88
3.51
.92
3.54
.94
3.56
.99
3.56
.95
3.62
.98
3.54
.92

สูงกว่าปริญญาตรี
(n =48 )
S.D.
X
3.67
.95
3.73
.77
3.77
.86
3.95
1.67
3.47
.87
3.49
.88
3.68
.88

t

p

.97
-1.07*
-1.10
-1.48
.40
.60*
.66

.86
.02
.08
.74
.09
.03
.07

จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจของในการทางานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทย
สถาวร” อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามระดับ
การศึกษา โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการสื่อสาร และด้านการมีส่วนร่วมในการทางาน
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของในการทางานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามประสบการณ์การ
ทางาน
ความพึงพอใจของข้าราชการครู
ด้านความไว้วางใจ
ด้านการสื่อสาร
ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน
ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน
ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์
ด้านการมีส่วนร่วมในการทางาน
รวม
p > .05

น้อยกว่า 10 ปี
(n = 91)
S.D.
X
3.54
.84
3.56
.89
3.59
.91
3.61
.95
3.60
.90
3.66
.95
3.60
.87

10 ปีขึ้นไป
(n =25 )
S.D.
X
3.43
1.09
3.55
.90
3.58
.99
3.77
1.79
3.31
1.02
3.34
.97
3.50
1.03

t

p

.58*
.07
.09
-0.60*
1.37
1.48
.48

.01
.75
.26
.04
.40
.97
.15

จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจของในการทางานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามประสบการณ์การ
ทางาน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความไว้วางใจ และด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน
สรุปผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจของในการทางานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( X =
3.51, S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกัน
และกัน ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน ด้านการมีส่วนร่วมในการทางาน ด้านการสื่อสาร ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ และ
ด้านความไว้วางใจ ตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทางานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทั้ง 6 ด้าน จาแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการสื่อสาร และด้านการมีส่วนร่วมในการทางาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ จาแนกตามประสบการณ์การทางาน พบว่า โดยรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความไว้วางใจ และด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นสาคัญซึ่งควรที่จานามาอภิปรายผลตามความวัตถุประสงค์
สมมติฐานและคาถามสาหรับการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ความพึงพอใจในการทางานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นหน่วยงานการบริหารจัดการศึกษาตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้มีการบริหารจัดการในรูปแบบ
เขตพื้นที่การศึกษา มีรูปแบบมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการมากที่สุด เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพและ
ฐานะของสถานศึกษาให้มีความเท่าเทียมหรือมีคุณภาพใกล้เคียงกัน โดยสามารถทุ่มเทงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด
ไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนได้ และได้กาหนดให้มีการกระจายอานาจทางการบริหารลงสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา
ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานทั่วไป และด้านงบประมาณ การเงิน และสินทรัพย์
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชัย คารพ (2547: 158) ได้ศึกษาลักษณะการทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด มีความคิดเห็นต่อลักษณะการทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา ภูภักดี (2548: 45) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั ดเขตพื้นที่
การศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านความไว้เนื้อเชื่อใจ และ
ด้านการสื่อสารแบบเปิด อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน คือ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการทางาน และด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย ตามลาดับ การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการยอมรับนับถือ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทางานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
อาเภอแกลง จังหวัดระยองสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทั้ง 6 ด้าน จาแนกตามระดับการศึกษา
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการสื่อสาร และด้านการมีส่วนร่วมในการทางาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ข้าราชการครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” มีจานวนมากที่เรียนจบ
ในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเป็นอัตตาที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้การสื่อสารจากผู้บริหารไปถึงข้าราชการครู
ไม่ประสบผลสาเร็จ อีกทั้งมีการแบ่งโครงสร้างการทางานที่ชัดเจน ทาให้ไม่มีใครก้าวก่ายในหน้าที่ซึ่งกันและกัน ขาดการ
มีส่วนร่วมในการทางานเพราะไม่ใช่งานในหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง สอดคล้องกับ จันจีรา โสะประจิน (2553: 92)
ซึ่งได้ทาการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์: กรณีศึกษา บริษัท ยานภัณฑ์
จากัด (มหาชน) พบว่าพนักงานที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสูงมีพฤติกรรมการทางานที่ดกี ว่าพนักงานที่มวี ุฒการศึกษาต่า เหตุที่
ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงย่อมผ่านการเรียนรู้ มีความเข้าใจเหตุผลด้านนโยบายของ
องค์การ และประสบการณ์ด้านต่างๆ มากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่า ผู้มีการศึกษาสูงมักจะเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นว่า
ตนสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้ ระดับการศึกษาจึงจัดว่าเป็นตัวแปรที่มีความสาคัญตัวหนึง่
ที่จะทาให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นได้ ดังนั้น ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจึงมีผลต่อพฤติกรรมการทางานที่แตกต่างด้วย
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และเมื่อเปรียบเทียบ จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านความไว้วางใจ
และด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ข้าราชการที่มีประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกัน ไม่ได้มีความรู้สึกสนิทสนมกันมากจนทาให้เกิดความไว้เนื้อ
เชื่อใจกันได้ และข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การทางานมากกว่าไม่มั่นใจในความสามารถของข้าราชการครูที่มี
ประสบการณ์น้อยในการทางานที่จะทาให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ แต่ในด้านอื่นๆ เช่น ด้านการสื่อสาร
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีการประชุมปรึกษาหารือแจ้งข่ าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
และนโยบายของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทาให้ครูเข้าใจกันเป็นอย่างดี เนื่องมาจากสภาพการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการบริหารงานโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงในแนวนโยบายที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ในปัจจุบัน อีกทั้งกระบวนการปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริหารและครูอาศัยการทางานเป็นทีมนั้นช่วยสร้างองค์ประกอบ
พื้นฐานในการปรับตัวดังกล่าว (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18. 2558: 6) มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต
(2553: 52) ซึ่งได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาการทางานเป็นทีมของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี
ผลการวิจัยพบว่า การทางานเป็นทีมของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
โดยพนักงานครูเทศบาลที่มีตาแหน่ง คศ.3 ขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าพนักงานครูเทศบาลที่มีตาแหน่ง คศ.1-2
หรือเทียบเท่า เมื่อเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า การมีเป้าหมายเดียวกัน การยอมรับนับถือกัน และการมีปฏิสัมพันธ์
แตกต่างกันอยู่ในระดับน้อย ส่วนความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการมีส่วนร่วม แตกต่างกันอยู่ในระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
เป็นแนวทางสาหรับ ผู้บริหารในการบริห ารจัดการการทางานของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้เกิ ด
ประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ด้านความไว้ วางใจ ผู้บ ริห ารควรรั บฟัง คาชี้แนะจากข้ าราชการด้ว ยความเต็ม ใจ ซึ่ง จะท าให้
ข้าราชการครูเกิดความไว้วางใจและสามารถปรึกษาหารือได้ทุกเรื่อง
2. ด้านการสื่อสาร ผู้บริหารควรมีการสื่อสารกันกับข้าราชการครูอย่างตรงไปตรงมาในการสร้างความ
เข้าใจกันได้ทุกเรื่องโดยง่าย สามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่างเปิดเผยและมีการปรึกษาหารือกัน
ด้วยเหตุผล
3. ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน ผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน และเข้าใจเป้าหมายการ
ทางาน ตลอดจนให้มีความเข้าใจวัตถุประสงค์การทางาน
4. ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ผู้บริหารควรยอมรับนับถือและเคารพกันตามลาดับอาวุโส
และมีความเชื่อว่าทุกคนสามารถทางานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายได้ ให้รู้จักรับฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานด้วย
ความเต็มใจ
5. ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารควรสนับสนุนข้าราชการครูในโรงเรียนในด้านการทางานกับ
เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยการจัดงานพบปะสังสรรค์ การศึกษาดูงานภายนอก เป็นต้น
6. ด้านการมีส่วนร่วมในการทางาน ผู้บริหารควรเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการทางาน
ของข้าราชการครูในโรงเรียน เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จ โดยการมอบหมายให้ครูรับผิดชอบ
งานร่วมกันเป็นทีม
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ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ กษาความสั มพั นธ์ ระหว่า งการท างานเป็น ทีม กั บประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนแกลง “วิ ท ย
สถาวร” อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการทางานเป็นทีม ด้านการความไว้วางใจและด้านการ
ยอมรับนับถือซึ่งกันและกันของข้าราชการครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
3. ควรศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการทางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
แกลง “วิทยสถาวร” อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยการวิจัย
เชิงคุณภาพ
4. ควรต่อยอดการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Transactional Analysis) ใน
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดย
การวิจัยกึ่งทดลอง
เอกสารอ้างอิง
จั น จี ร า โสะประจิ น . (2553). ปั จ จั ย ที่ มี ผลต่ อ พฤติ ก รรมการท างานของพนั ก งานผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ :
กรณีศึกษา บริษัท ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
บุญชม ศรีสะอาด. (2543). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
ปองปรัชญ์ บือราแง. (2554). การทางานเป็นทีมที่มีผลต่อการสร้างบรรยากาศองค์การ: กรณีศึกษาสานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป. ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
พรชัย คารพ. (2547). การศึกษาลักษณะการทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. จันทบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี.
มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต. (2553). การศึกษาการทางานเป็นทีมของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี.
วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา.
วนิดา ภูภักดี. (2548). ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ร้อยเอ็ด: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
สัมมนา สีหมุ่ย. (2553). การศึกษาประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลใน
เขตอาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา. นครราชสีมา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

2230

24 มีนาคม 2560

NBUE089: การศึกษาความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา โดยใชแบบฝกทักษะ
A STUDY OF THE OPERATIONAL PROCESS ABILITY ON “PIENG-ORR FLUTE
PIPING” OF PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS IN ANUBANPATUMRATCHAWONGSA
SCHOOL BY USING THE SKILL EXERCISES
อาทิตย รากวงศ *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการเปาขลุยเพียงออของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา โดยใชแบบฝกทักษะ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้ง นี้
ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หองเรียนที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา
อําเภอปทุมราชวงศา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จํานวนนักเรียน 32 คน ซึ่งไดมาโดย
การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ จํานวน 5 แผน แบบประเมินความสามารถในการ
เปาขลุยเพียงออ และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ
จํา นวน 15 ข อ เป นแบบมาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) 5 ระดั บ สถิติ ที่ใ ชใ นการวิเ คราะหข อมู ล ได แ ก
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. ความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 ภายหลังจากการจัดการ
เรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะ อยูในระดับดี ทั้ง 4 ดาน
2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: การเปาขลุยเพียงออ, แบบฝกทักษะ
Abstract
The purpose of this research were to study ability on Pieng-orr flute piping operational process
of Prathomsuksa 5 students at Anubanpatumratchawongsa school by using the skill exercises, and study
the students’ satisfaction on Pieng-orr flute piping operational process after learning through the skill
exercises. Thirthty-two samples in one classroom were used in this study in the first semester of 2016
academic year. The research tool constructed by the researcher composed of 5 learning instructional

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

2231

24 มีนาคม 2560

plans, the students’ ability on Pieng-orr flute piping operational process, and the satisfaction test. The
research analysis was performed in terms of percentage, mean, Standard Deviation, and t-test.
The results revealed that
1. The Prathomsuksa 5 students’ ability on Pieng-orr flute piping operational process
after learning through the skill exercises was at a “high” level in every aspect.
2. The students were satisfied with learning through the skill exercises at the
highest level.
Keywords: Pieng-Orr Flute Piping operational process, Skill Exercises
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญที่สุด ในการพัฒ นาประเทศใหเ จริญกา วหนา ในทิ ศ ทางที่ พึ ง ประสงค
ทั้ ง นี้ เ พราะเป า หมายในการจั ด การศึ ก ษามุ ง จั ด ให ส อดคล อ งกั บ ความตองการของสังคมและปลูกฝงใหเยาวชนมี
ความรูความสามารถทั้งทางดานวิชาการตางๆ ศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ การจัด การเรีย นรูเ ปน กระบวนการที่สํา คัญ
ในการจัด การศึก ษา เพราะเปน การนํา หลัก สูตรสูการปฏิ บัติ เนื่อ งจากหลั กสูต รแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคเปนเปาหมายสําคัญสําหรับการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ดังนั้นในการจัดการเรียนรูครูตองมุงเนนผูเรียนเปน
สําคัญคํ านึ งถึงความแตกตางระหว างบุ คคลพั ฒนาการทางสมองและเนนคุ ณธรรมจริยธรรม ค านิ ยมที่ พึ งประสงค
ครูผูสอนตองพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู ออกแบบการเรี ยนรู ใหสอดคลองกับศักยภาพและบริบทของผูเรียน
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 2-8)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูไว 2 มาตรฐาน
คือ มาตรฐาน ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเ คราะห วิจ ารณ คุณคา ดนตรี ถา ยทอด
ความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มาตรฐาน ศ 2.2 เขาใจความสัมพันธ
ระหวางดนตรี ประวัติศ าสตรแ ละวัฒ นธรรม เห็น คุณคา ของดนตรีที่เ ปน มรดกทางวัฒ นธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาไทยและสากล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 2) กําหนดใหมีการเรียนการสอนสาระดนตรีในกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ รวมทั้งไดกําหนดคุณภาพของผูเรียน เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะแลว นัก
เรียนรูและเขาใจถึงความแตกตางทางดานเสียง องคประกอบ อารมณ ความรูสึก ของบทเพลงจากวัฒนธรรมตางๆ มี
ทักษะในการรองบรรเลงเครื่องดนตรีทั้งเดี่ยวและเปนวงโดยเนนเทคนิคการรองบรรเลงอยางมีคุณภาพ มีทักษะในการ
สรางสรรคบทเพลงอยางงาย อานเขียนโนตในบันไดเสียงที่มีเครื่องหมาย แปลงเสียงเบื้องตนได รูและเขาใจถึงปจจัย
ที่มีผลตอรูปแบบของผลงานทางดนตรี องคประกอบของผลงานดานดนตรีกับศิลปะแขนงอื่นแสดงความคิดเห็นและ
บรรยายอารมณความรูสึกที่มีตอบทเพลงสามารถนําเสนอบทเพลงที่ชื่นชอบไดอยางมีเหตุผล มีทักษะในการประเมิน
คุณภาพของบทเพลงและการแสดงดนตรี รูถึงอาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของกับดนตรี และบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
รูและเขาใจถึงอิทธิพลของดนตรีที่มีตอบุคคลและสังคม เขาใจที่มาความสัมพันธอิทธิพล และบทบาทของดนตรี แ ต
ละวั ฒ นธรรมในยุ ค สมั ย ต า งๆ วิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ ทํา ให ด นตรี ไ ด รับ การยอมรั บ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 5)
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จากการศึกษาปญหาผลการจัดการเรียนการสอนดนตรีดานตางๆ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วไป ทํา
ใหไดตระหนักและเขาใจในปญหาจึงคิดหาทางแกไขปญหาดานตัวครูและนักเรียนที่รับผิดชอบอยูเสมอ โดยเนนใน
เรื่องการปลูกฝ งหลักการ หรือความคิดรวบยอดและพื้นฐานทางดนตรี สรางสื่อ การสอนและหาเทคนิค การสอน
เพื่อใหสอดคลอง และเหมาะกับสภาพของนักเรียนครูและโรงเรีย นมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวาสื่อการเรียนเป น
องค ประกอบที่สําคั ญ ที่ จะชวยให การสอนเป นไปตามเจตนารมณ ของหลั กสู ตรกระทรวงศึก ษาธิก ารได กํา หนด
นโยบายที่สนับสนุนใหมีการใช และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยสนับสนุนใหมีการใชสื่อการเรียนอยางแพรหลาย
และมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกประเภททุกรูปแบบอยางตอเนื่อง ดังนั้น สื่อการเรียนการสอนจึงเขามามี
บทบาทมากต อการเรียนรู ของนักเรียนในดานกระตุ นความสนใจตอสิ่งที่เรียน และเปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนได
เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหไดรับประสบการณที่เปนรูปธรรม นอกจากนั้นสื่อยังเปนตนแบบของการ
เรียนรูกระบวนการ หรือความคิดรวบยอดที่สลับซับซอนเปดกวางตอการเรียนรูของนักเรียน (สมบุญ วิเศษวงษา.
2548: 2-3)
จากการจั ด การเรี ย นรู ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู  ศิ ล ปะ สาระดนตรี โรงเรี ย นอนุ บ าลปทุ ม ราชวงศา
สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอํา นาจเจริ ญ พบว า นั ก เรี ย นมี ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น กลุ ม สาระ
การเรี ย นรู ศิ ลปะ สาระดนตรี ที่ผานมาโดยเฉพาะเรื่อง การเปาขลุยเพียงออนั้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว คือ ปก ารศึก ษา 2557 ตั้ง เปา หมายในการวัด ผลผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนัก เรีย น
รอยละ 80 นักเรียนทําได รอ ยละ 74.70 ต่ํา กวา เกณฑที่ตั้ง ไว (โรงเรีย นอนุบ าลปทุม ราชวงศา. 2557: 24) ป
การศึก ษา 2558 ตั้ ง เป า หมายในการวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน รอยละ 80 นักเรียนทําไดรอยละ
75.53 ซึ่งก็ต่ํากวาเกณฑ (โรงเรีย นอนุบ าลปทุม ราชวงศา. 2558: 26) ถือวาเปนปญหาในการสอนเปนอยา งยิ ่ง
ครูผูสอนจะตองหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรีย นรูใ หเ กิด ประสิท ธิภ าพสูง สุด โดยจัด กิจกรรมการ
สอน ที่มุงเนนใหนักเรียนไดคิดแบบสรางสรรคมีทักษะในการเรียนศิลปะมีทักษะในการแกปญหา ปลูกฝงทั ก ษะใน
การศึ ก ษาหาความรู  ด  ว ยตนเองการแลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ ใ นการทํ า งานในรู ป
กระบวนการกลุม
จากป ญหาดั งกล าวในการพั ฒนาการจั ดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจั ยไดศึ กษาหาวิธี การเพื่อปรับปรุ งและ
พัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ เปนวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู อ ยา งหนึ่ง ที่ ชว ยพัฒ นาความสามารถเรื่ อ งการเป า ขลุ ย เพีย งออของนั ก เรี ย น จากแนวคิ ด ของกรมวิ ชาการ
(2545: 9) ระบุวา วิธีการหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู คือ แบบฝกทักษะซึ่งเปนเทคนิคการ
จัดการเรียนรูหนึ่ง ที่จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรู ไดฝกการคิดวิเคราะห สังเคราะหไดดวยตนเอง การใชแบบฝกทักษะจึง
เปดโอกาสใหผูเรียนนําความรูที่เรียนมาแลว มาฝกใหเกิดความเขาใจ และมีทักษะมากขึ้น ตามความสามารถของ
ตนเอง ฝกใหผูเรียนมีความเชื่อมั่น ฝกใหมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย โดยไมตองคํานึงถึงเวลาหรือ
ความกดดั น อื่ น ๆ และสามารถประเมิ น ผลงานของตนเอง สิ่ ง ที่ จ ะนํ า มาฝ ก ทั ก ษะ ต อ งมี ใ นเนื้ อ หาในบทเรี ย นที่
เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น และความแตกตางระหวางบุคคล แบบฝกทักษะที่ดีควรเปนแบบที่ทันสมัย สีสันสวยงาม
เพื่อใหนักเรียนมีความสุขในการฝกทักษะดวยความสนุกสนาน ไมรูสึกเบื่อ ควรมีคําชี้แจงสั้นๆ ดวยภาษาที่เขาใจงาย
ใหเขาใจ สามารถศึกษา หรือปฏิบัติตามไดดวยตนเอง ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น สอดคลองกับ วิมลรัตน
สุนทรโรจน (2545: 131) ที่วาการใหนักเรียนทําแบบฝกมากๆ สิ่งที่จะชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูใน
เนื้อหาวิชาไดดี คือ แบบฝก เพราะนักเรียนมีโอกาสนําความรูที่เรียนมาแลวมาฝกใหเกิดความเขาใจกวางขวางยิ่งขึ้น
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สอดคลองกับงานวิจัยของพัฒนาพงศ บรรณการ (2552) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะการเปาขลุยไทยสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการทดลองใชแบบฝกพบวา นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในการเรียน สามารถ
ทําแบบฝกไดถูกตอง และนักเรียนมีความคิดเห็นตอการใชแบบฝกอยูในระดับเห็นดวยมากคือแบบฝกชวยสงเสริมใน
ดานทักษะการเปาขลุยไทยและเขารวมกลุมทํากิจกรรมกับเพื่อนๆ ทําใหนักเรียนเปาขลุยไทยไดถูกตอง
จากแนวคิ ด และผลการวิ จั ย ดั ง กล า วผู วิ จั ย จึงศึกษาความสามารถในการเปาขลุยเพียงออของนักเรียนชั้น
ประถมศึ กษาปที่ 5 โรงเรียนอนุ บาลปทุม ราชวงศาโดยใชแ บบฝ กทั กษะ ซึ่ง ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ดังกลา ว
สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะใหเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
ปทุมราชวงศา โดยใชแบบฝกทักษะ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุย เพีย งออ ของ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ เรื่อง การเปาขลุย
เพียงออ จํานวน 3 เลม
- เลมที่ 1 ความรูเบื้องตนในการเปาขลุยเพียงออ
- เลมที่ 2 ทาทางการจับขลุยและการบํารุงรักษาขลุย
เพียงออ
- เลมที่ 3 อัตราจังหวะของตัวโนตและเครื่องหมาย

1. ความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ
2. ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรู โดยใช
แบบฝกทักษะเรื่องการเปาขลุยเพียงออ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะ
แผนการจัด การเรีย นรู หมายถึง ตัว ชี้วัด สาระการเรีย นรู การจัด การเรีย นรู การวัด ประเมิน ผลแหลง
การเรียนรูที่ใชในการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เรื่อ ง การเปา ขลุย เพียงออ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบเพื่อใหครูมีความพรอมในการจัดการเรียนรู และผูเรียนเกิดการเรียนรู
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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ขลุ ย เพีย งออ หมายถึ ง เครื่ อ งดนตรีป ระเภทเปา ที่ มีก ารบั งคั บ เสีย งด วยรู ทั้ง 7 ที่ นํ า มาเป นอุ ป กรณ
เครื่อ งมือ ในการจัด กิจ กรรมการเรีย นรูใ นแบบฝก ทัก ษะหรือ ที่นัก เรีย นใชใ นการทํ า กิจ กรรมที ่ผูวิจัย สรา งขึ้น ใน
แบบฝกทักษะ
ความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ หมายถึง ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู ความสามารถในการปฏิบั ติ
ของนักเรียนในการเปาขลุยเพียงออโดยวัดจาก 1) ความถู ก ต อ งของจั ง หวะ 2) ความถู ก ต อ งของระดั บ เสี ย ง 3)
ความถูกตองของตัวโนต และ4) ความถูกตองของทานั่งและทาจับขลุยเพียงออ โดยใชแบบประเมินความสามารถที่
ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น
แบบฝกทักษะ หมายถึง แบบฝกทักษะที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง การ
เปาขลุยเพียงออ เพื่อใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติใหเกิดความรู ความเขาใจและมีทักษะเพิ่มขึ้น ซึ่งประกอบดวยแบบฝ ก
ทักษะ จํานวน 3 เลม ไดแก เลมที่ 1 ความรูเบื้องตนในการเปาขลุยเพียงออ เลมที่ 2 ทาทางการจับขลุยและการ
บํารุงรักษาขลุยเพียงออ และเลมที่ 3 อัตราจังหวะของตัวโนตและเครื่องหมาย
ความพึงพอใจตอการเรียนรู หมายถึง ความรูสึกของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ เรื่อง
การเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งวัดไดจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจภายหลัง
การประเมินความสามารถ เรื่อง การเปาขลุยเพียงออ หลังเรียน
วิธดี ําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบ าล
ปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จํานวน 3 ห อ งเรี ย น
รวมจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 90 คน
การเลือกกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หองเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2559 โรงเรีย นอนุบ าลปทุม ราชวงศา อํ า เภอปทุม ราชวงศา สํ า นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
อํา นาจเจริญ นัก เรี ยน 1 หอ งเรี ยน จํ านวน32 คน ซึ่ งไดมาโดยการสุ มอยา งงา ย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ จํานวน 5 แผน
2. แบบประเมินความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออ จํานวน
15 ขอ เป น แบบมาตราส ว นประมาณค า (Rating Scale) 5 ระดับ
การดําเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ลวน
สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 216) วิธีดําเนินการทดลอง แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั ้ น ก อ นทดลองสอน เป น ขั ้ น ที ่ ผู ว ิ จ ั ย เตรี ย มความพร อ มเพื ่ อ สร า งความคุ  น เคยกั บ
นั ก เรี ย นกลุ ม ตั ว อย า งโดยการชี้ แ จงขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นรู ตั้ ง แต ต น จนถึ ง สิ้ น สุ ด การจั ด การเรี ย นรู แล ว ทํา
การประเมิ น ความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ กอนเรียนโดยใช แ บบประเมิ น ความสามารถ ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น
และไดผานการตรวจแกไขจากผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือแลว
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2. ขั้นทดลอง ผูวิจัยดําเนินการจัด กระบวนการจัด การเรีย นรูดว ยแผนการจัด การเรีย นรูโ ดย
ใชแ บบฝก ทั กษะในการเปาขลุ ยเพี ยงออ โดยใชขั้ นตอนสํ าหรับใช ในการจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ประกอบด วย 6
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเกริ่นนํา 2) ขั้นประสบการณ 3) ขั้นสะทอนความคิด 4) ขั้นทฤษฏี 5) ขั้นนําไปใช และ5) ขั้น สรุป
จํานวน 5 แผน ใชเวลาในการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 10 ชั่วโมง ทั้งนี้ไมรวมเวลาทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน (สอนนอกเวลาเรียน)
3. ขั้นหลังการทดลอง หลังสิ้นสุดการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูดวยแผนการจัด การเรีย นรู
โดยใชแ บบฝ ก ทั ก ษะในการเป า ขลุ ย เพี ย งออ แล ว ทํา การประเมิ น ความสามารถในการเป า ขลุ ย เพี ย งออหลั ง
เรี ย น โดยใช แ บบประเมิ น ความสามารถ แล ว นํา แบบสอบถามความพึง พอใจที่มีตอ การจัดการเรียนรูโดยใชแบบ
ฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ ไปสอบถามนักเรียน
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. การศึกษาความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
ปทุมราชวงศา จากการจัด การเรีย นรูโ ดยใชแบบฝก ทักษะในการเปา ขลุย เพีย งออ โดยใช คาเฉลี่ย ( Χ ) และสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย
2. การศึก ษาความพึ งพอใจที่ มีต อการจั ดการเรี ยนรู โดยใชแ บบฝกทั กษะในการเปา ขลุ ยเพีย งออ
ของนัก เรีย นชั้ นประถมศึ กษาปที่ 5 โดยใช ค าเฉลี่ย ( Χ ) และค าส ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) แล ว นํ า ไป
เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ ก ารแปลความหมาย เพื่ อ หาระดับความพึงพอใจ
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใชในการวิเ คราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ ได แก ดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความ
ยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่น (Reliability)
สรุปผลการวิจัย
1. ความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนประถมศึกษาป ที่ 5 ภายหลังจากการจัดการเรียนรู
โดยใชแบบฝกทักษะอยูในระดับ ดี เมื่อ พิจ ารณาเปน รายดา นพบวา นัก เรีย นมีค วามสามารถในเปา ขลุย เพีย งออ
อยูในระดับดีทั้ง 4 ดาน
2. ความพึ ง พอใจต อ การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช แ บบฝ ก ทั ก ษะในการเป า ขลุ ย เพี ย งออ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายดา น พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุดทุกดาน
อภิปรายผล
จากผลการวิจั ย เรื่ อง การศึกษาความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ ของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปที่ 5
โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา โดยใชแบบฝกทักษะ มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 ภายหลังจากการจัดการเรียนรู
โดยใชแบบฝกทักษะ อยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปน รายดา น พบวา นัก เรีย นมีความสามารถในเปาขลุยเพียงออ
อยูใ นระดับดี ทั้ง 4 ดาน ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรูโดยใช แบบฝกทักษะได จัดกิ จกรรมการเรีย นรูอ ยา ง
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หลากหลาย ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมที่สงเสริมปญญาดานตางๆ ของนักเรียนไดอยางหลากหลาย สงเสริมศักยภาพของ
นักเรียนแตละคน ใหแสดงความสามารถในสิ่งที่ชอบและถนัดอยางมีความสุข ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการ
เป า ขลุ ย เพี ย งออเพิ่ ม ขึ้ น และประสบความสํ า เร็จ ในการเรี ย นรู ซึ่ ง ผลการวิ จั ยครั้ ง นี้ สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
พั ฒ นพงศ บรรณการ (2552) ที่ พั ฒ นาแบบฝ ก ทั ก ษะการเป า ขลุ ย ไทย สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3
ผลการวิ จัย พบว านั กเรี ยนมี ผลการเรีย นรู เรื่อ ง การเปา ขลุย ไทย กอ นและหลังเรียนดวยแบบฝก แตกตา งกัน โดย
คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน หลังการใชแบบฝกนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเปาขลุยอยูในระดับสูง
และนักเรียนมีความคิดเห็นตอการใชแบบฝกอยูในระดับเห็นดวยมาก คือ แบบฝกชวยสงเสริมในดานทักษะการเปา
ขลุยไทย และเขารวมกลุมทํากิจกรรมกับเพื่อนๆ ทําใหนักเรียนเปาขลุยไทยไดถูกตอง และสอดคลองกับงานวิจัยของ
โฉมศรี มะลิงาม (2554: 69-71) ที่พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบที่เนนทักษะกระบวนการปฏิบัติเรื่อง
การเปาขลุยเพียงออ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยแผนการเรียนรูที่เนน
ทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่องการเปาขลุยเพียงออ มีความรูเพิ่ มขึ้น และสอดคลองกับผลการวิจัยของนิภาภรณ
แกวอินธิ (2557) ที่จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง การเปาขลุยเพียงออ กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนที่เรียนเรื่องการเปาขลุยเพียงออโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่เนนทักษะกระบวนการปฏิบัติเรื่องการเปาขลุยเพียงออหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุด เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายดา น พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
ทุกดาน แสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในการเปาขลุยเพียงออ โดยรวม
และรายดานอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ เปนการสอนที่
มีลักษณะบูรณาการที่ดี โดยมีกิจกรรมตางๆ หลากหลายมาผสมผสานกันสูการจัดรูปแบบการสอนที่สัมพันธ สราง
ความสนใจใหนักเรียนตองการเรียนรู มีกิจกรรมกระตุนความสนใจของผูเรียน มีกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถเฉพาะ
บุคคลกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน สงผลใหงานประสบความสํ าเร็จ เกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการเรียน ซึ่ ง
ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัย สอดคลองกับงานวิจัยของโฉมศรี มะลิงาม (2554: 69-71) ไดศึกษาการพัฒนาการจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยใช รูป แบบที่ เ น น ทั ก ษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่องการเปาขลุยเพียงออ กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนดวยมีความพึงพอใจในการเรียนแผนการเรียนรูที่เนน
ทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่องการเปาขลุยเพียงออ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ อยูในระดับมากที่สุด และสอดคลอง
กับงานวิจัยของนิภาภรณ แกวอินธิ (2557) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการปฏิบัติเรื่อง
การเปาขลุยเพียงออ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ความพึ ง พอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการปฏิบัติเรื่อง การเปาขลุยเพียงออ อยูใน
ระดับมากที่สุด
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่อ ง การศึกษาความสามารถในการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา โดยใชแบบฝกทักษะ สรุปเปนขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะทัว่ ไป
1. จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะอาจมีกิจกรรมบางอยางที่นักเรียนไมชอบ และ
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ไมให ความรว มมือ เทา ที่ควร ครูผูสอนตองคอยใหกํ าลัง ใจ และควรจัดในรูป แบบกลุม เพื่อใหเพื่ อนในกลุ มคอย
ชวยเหลือทางดานความสามารถที่แตกตาง
2. ในการนํา แบบฝก ทัก ษะไปใชค รูผูสอนกลุม สาระการเรี ย นรู ศิ ล ปะตองศึก ษาแผนการจัด การ
เรียนรู และสอนเนื้อหาสาระกอนแลวใหนัก เรีย นทํา แบบฝ ก ทั ก ษะ ขณะที่ นั ก เรี ย นทําแบบฝกทักษะ ครูตองคอย
ดูแลใหคําแนะนําชวยเหลือ โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนชา เมื่อนักเรียนทํา แบบฝ ก ทั ก ษะเสร็ จ และทํา แบบทดสอบ
ทายแบบฝกทักษะเสร็จครูตองตรวจผลงานแจงใหนักเรียนทราบและแกไขขอบกพรองทันทีที่พบเพื่อใหนักเรียนเขาใจได
ถูกตอง และเปนพื้นฐานใน การเรียนตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนรูของผูเรียนกอน เพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชแบบฝกทักษะ ใหสอดคลองตามรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนและความตองการของผูเรียน
2. ควรศึก ษาเปรีย บเทีย บผลที่เ กิด จากการใชรูป แบบการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู โ ดยใชแ บบฝก
ทักษะกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูอื่นๆ
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NBUE090: ความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
THE OPINON OF TEACHERS IN BANG PU CITY GROUP ON SUPERVISION OF
SCHOOL ADMINISTRATORS, SAMUTPRAKAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA
OFFICE 1
ยุพา สุดเขียว *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครุกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในการปฏิบัติการนิเทศภายใน 4 ด้าน คือ ด้าน
การศึกษาสภาพและความต้องการ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ และด้านการประเมินผล และเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ในการปฏิบัติการนิเทศภายใน 4 ด้านนั้น จาแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ทางาน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนกลุ่มเมืองบางปู 194 คน ได้จากการแบ่งชั้นตามขนาดของโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ คือ
แบบสอบถามที่มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) โดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูล และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนกลุ่มเมืองบางปู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ ด้านการศึกษา
สภาพและความต้องการ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิ บัติการนิเทศ และด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมาก เมื่อ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในแต่ละด้าน จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ด้านการศึกษาสภาพ
และความต้องการ ด้านการวางแผน และด้ านการประเมินผล ไม่ แตกต่างกัน ส่วนด้านการปฏิ บัติ การนิเทศ พบว่ า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในแต่ละด้าน
จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ ด้านการปฏิบัติการนิเทศ และ
ด้านการประเมินผล ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการวางแผน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความคิดเห็นของครูต่อการนิเทศภายใน
Abstract
This research aimed to study the opinion of a group of teachers on the supervision of school
administrators under the Samutprakan Primary Educational Service Area office 1 in 4 aspects: conditions and
needs, planning, operations, and evaluation, and compare their opinions, classified by education level
and work experience. The samples included 194 teachers in Bungpu city stratified random sampling with
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size of school. The instrument was a questionnaire with a reliability of 0.92. Data were analyzed by
frequency, percentage, average, Standard Deviation, t-test, ANOVA, and Scheffe. The research found
the teachers’ opinions on the supervision of the school administrators at a “high” level in every aspect.
Education level had no influence on their opinion in the aspect of conditions and needs, planning, and
evaluation, but had influence on operational supervision aspect at .01 level of significance. And working
experience had no influence on their opinion in the aspect of conditions and needs, operational
supervision, and evolution, but had influence on planning aspect at .05 level of significance. Experienced
in working over 10 years comments are operational over teachers with experience working in 5-10 years
and less than 5 years.
Keywords: The internal supervision of the teacher
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษาให้ดาเนินไปอย่างมีคุณภาพ จะเห็นได้จากการกาหนดงานการนิเทศภายในไว้ในขอบข่ายภารกิจงานวิชาการ
ของสถานศึกษา นอกจากนี้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ยังได้กาหนดให้ระบบการนิเทศ
การเรียนการสอนภายในสถานศึก ษาเป็นเกณฑ์พิจารณาในการประเมินภายนอกด้วย กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการของสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานของชาติที่กาหนดไว้ ซึ่งการ
นิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษาได้
ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษามากที่สุด เพราะเป็นการดาเนินงานโดยบุคลากรของสถานศึกษา
ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนย่อมจะเข้าใจปัญหาและรู้ข้อมูลภายในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี จึงสามารถใช้
กระบวนการนิเทศภายในเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพ และมีกลยุทธ์ คือ สร้างความเสมอภาค เพิ่มโอกาส พัฒนาผู้เรียน เร่งพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดมจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การจัดการองค์รวมด้วยเจตนาให้บรรลุตามเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกคนไดรับสิทธิ และโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามศักยภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถใช้ทักษะชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ในปัจจุบันปัญหาคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนต่างๆ ในทุกระดับมีแนวโน้มลดลงและอยู่ในเกณฑ์ต่า ไม่ว่าจะเป็นการวัดและ
ประเมินผลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมไปถึงผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) กระบวนการนิเทศการศึกษาที่สถานศึกษาหลายแห่งไม่ค่อยให้ความสาคัญเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังขาด
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ความต่อเนื่อง ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติของการนิเทศแต่ละขั้นตอนจึงทาให้ไม่ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
ของการนิเทศภายใน ส่งผลให้ครูผู้สอนมีความคิดเห็นที่ไม่ดีต่อการนิเทศภายใน ซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหาได้
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปู ต่อการนิเทศ
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ว่ามีความคิดเห็น
ต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารอยู่ในระดับใด และมีปัจจัยใดบ้างส่งผลให้ครูเกิดความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนซึ่งจะส่งผล
ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในการปฏิบัติการนิเทศภายใน 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา
สภาพและความต้องการ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน และด้านการประเมินผล
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในการปฏิบัติการนิเทศภายใน 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษาสภาพและ
ความต้องการ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน และด้านการประเมินผล จาแนกตามระดับการศึกษา
และประสบการณ์ในการทางาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. ระดับการศึกษา
1.1 ระดับปริญญาตรี
1.2 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
2. ประสบการณ์ในการทางาน
2.1 น้อยกว่า 5 ปี
2.2 ตั้งแต่ 5-10 ปี
2.3 10 ปี ขึ้นไป

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นของครูต่อการปฏิบัติการนิเทศภายใน
4 ด้าน
1. ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ
2. ด้านการวางแผน
3. ด้านการปฏิบัติการนิเทศ
4. ด้านการประเมินผล
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยผู้วิจัยได้แนวคิดของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรอบในการวิจัยและได้กาหนดปัจจัยส่วนบุคคล คือ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการทางาน เป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ความคิดเห็นของครูต่อการปฏิบัติการนิเทศภายใน 4 ด้าน
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คือ 1) ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ 2) ด้านการวางแผน 3) ด้านการปฏิบัติการนิเทศ และ 4) ด้านการ
สรุปผล
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ครูผู้สอนภายในสถานศึกษากลุ่มเมืองบางปู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จานวนครู 392 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนกลุ่มเมืองบางปู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จานวน 194 คน ได้โดยการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้
สูตรตารางคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สถานภาพส่วนบุคคล และลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ที่ให้แสดงความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในของผู้บริหาร
ในการปฏิบัติการนิเทศ 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการนิเทศ
และด้านการประเมินผล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอความอนุเคราะห์เสนอผู้อานวยการ
โรงเรียนโรงเรียนกลุ่มเมืองบางปู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลในโรงเรียนกลุ่มเมืองบางปู
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอน ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืนตามเวลา ได้แบบสอบถามตอบกลับและสมบูรณ์ครบถ้วน และ
สามารถนามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมด
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อคานวณค่าสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การสอน และความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม แล้วนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาแนกตามระดับการศึกษา วิเคราะห์
โดยค่า t-test
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาแนกตามประสบการณ์การสอนโดยใช้ F test
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วิเคราะห์โดยค่าความแปรปรวนทางเดียว One Way Analysis of Variance ถ้าพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
จึงหาค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ใช้การทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ
ผลการวิจัย
1. สถานภาพส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจานวน 119 คน
คิดเป็นร้อยละ 61.57 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีจานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 38.43 มีประสบการณ์ใน
การสอนต่ากว่า 5 ปี มีจานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.90 ประสบการณ์ในการสอน 10 ปี ขึ้นไป มีจานวน 83 คน
คิดเป็นร้อยละ 42.75 และประสบการณ์ในการสอน 10 ปี ขึ้นไป มีจานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 42.35
2. ความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บ ริ หาร สังกัดสานักงานการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.04, S.D. = 0.60) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวม
(n = 194)
การปฏิบัติการนิเทศ
S.D. ระดับความคิดเห็น
X
1. ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ
4.08 0.58
มาก
2. ด้านการวางแผน
4.06 0.55
มาก
3. ด้านการปฏิบัติการนิเทศ
4.00 0.71
มาก
4. ด้านการสรุปผล
4.02 0.55
มาก
รวม
4.04 0.60
มาก
3. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ ด้านการวางแผน และด้านการประเมินผล
ไม่แตกต่างกัน แต่มีข้อสังเกตว่า ด้านการปฏิบัติการนิเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษามากกว่า
( X = 4.01, S.D. = 0.46) ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ( X = 4.00, S.D. = 0.50) ดังแสดงใน
ตาราง 2
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวม
ปริญญาตรี
(n = 119)

การปฏิบัติการนิเทศภายใน

S.D.
0.38
0.45
0.46
0.53
0.46

X

1. ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ
2. ด้านการวางแผน
3. ด้านการปฏิบัติการนิเทศ
4. ด้านการประเมินผล
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4.09
4.05
4.01
4.00
4.04

สูงกว่า
ปริญญาตรี
(n = 75)
S.D.
X
4.07 0.40
4.07 0.49
4.00 0.50
4.04 0.49
4.05 0.47

t

Sig

1.25
1.70
2.71*
1.22
1.72

.20
.08
.00*
.22
.31

4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาแนกตามประสบการณ์ในการสอนต่ากว่า 5 ปี
มีประสบการณ์ในการสอน 5-10 ปี และมีประสบการณ์ในการสอน 10 ปี ขึ้นไป โดยใช้วิธีทดสอบค่าเอฟ (F test) จาก
ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ ด้านการปฏิบัติการนิเทศ และด้านการประเมินผลไม่แตกต่างกัน
แต่มีข้อสังเกตว่า ด้านการวางแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงทาการทดสอบค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) ปรากฏผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาแนกตามประสบการณ์ในการสอน ในภาพรวม
การปฏิบัติการนิเทศภายใน
1. ด้านการศึกษาสภาพและ
ความต้องการ
2. ด้านการวางแผน
3. ด้านการปฏิบัติการนิเทศ
4. ด้านการประเมินผล
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ต่ากว่า 5 ปี
S.D.
X
4.11
3.96
4.03
4.04
4.04

0.55
0.57
0.60
0.59
0.58

5-10 ปี
S.D.
X
4.01
4.06
3.98
3.96
4.00

0.57
0.61
0.57
0.58
0.58

มากกว่า 10 ปี
S.D.
X
4.09
4.16
3.99
4.06
4.08

0.59
0.56
0.57
0.60
0.58

t

Sig

0.93
3.79
0.14
0.74
1.40

.40
.02
.87
.48
.44
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5. การทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) จาแนกตามประสบการณ์ในการสอน
ต่ากว่า 5 ปี กับ 5-10 ปี และต่ากว่า 5 ปี กับ 10 ปี ขึ้นไป เป็นรายคู่ พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี
5-10 ปี และ 10 ปี ขึ้นไป มีระดับการแสดงออกความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครู
ที่มีประสบการณ์สูงกว่า 10 ปี ขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นสูงกว่า ( X = 4.16, S.D. = 0.56) ครูที่มีประสบการณ์ ต่า
กว่า 5 ปี ( X = 3.96, S.D. = 0.57) และ 5-10 ปี ( X = 4.06, S.D. = 0.61)
ตาราง 4 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการวางแผน โดยวิธีการของ
เชฟเฟ (Scheffe)
ประสบการณ์ในการสอน
1. ต่ากว่า 5 ปี
2. 5-10 ปี
3. 10 ปี ขึ้นไป
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

X

3.96
4.06
4.16
4.06

ต่ากว่า 5 ปี
-

5-10 ปี
4.06
-

10 ปี ขึ้นไป
4.16
0.03*
-

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ทางาน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้อภิปรายผลจากการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ
ระดับความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ทางาน ผลการวิจัยพบว่า ครูกลุ่มเมืองบางปูมีระดับความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในด้านการศึกษาสภาพและความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีการประชุมสัมมนาระหว่างผู้บริหาร คณะกรรมการนิเทศ
ภายใน และครูผู้สอน เพื่อศึกษาขั้นตอนที่เป็นปัญหาและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข จึงส่งผลให้ครูผู้สอนที่มีระดับ
การศึกษาและประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับทัศนะของ รองรัตน์
ศิริ (2547) ได้ศึกษาความเห็นของครูเกี่ยวกับการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวม
อยู่ในระดับมากทุกขั้น
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2. ด้านการวางแผน
ความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตาม
ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทางาน ผลการวิจัยพบว่า ครูกลุ่มเมืองบางปูมีระดับความคิดเห็นต่อการนิเทศ
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีการกาหนดให้
ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการวางแผนนิเทศภายในและกาหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน
อย่างชัดเจน มีการจัดทาโครงการนิเทศภายในเหมาะสมกับสภาพและปัญหา กาหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
การนิเทศภายในไว้อย่างชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ หรือสื่อและเครื่องมือในการนิเทศภายในอย่างเหมาะสม
เพียงพอ จึงส่งผลให้ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับทัศนะของ สุรพล สีขาวอ่อน (2550) ได้ศึกษาการดาเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดาเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 จาแนกตามสถานภาพของบุคลากรและขนาดของสถานศึกษา
ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
3. ด้านการปฏิบัติการนิเทศ
ความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตาม
ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทางาน ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นต่อการนิเทศภายใน
ด้านการปฏิบัติการนิเทศ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีการประชุมปรึกษาพูดคุยปรึกษากัน
ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศภายหลังการนิเทศ มีการดาเนินการนิเทศภายในตามแผนที่วางไว้ มีการจัดให้มีแหล่ง
ค้นคว้าทางวิชาการ เช่น ห้องปฏิบัติการหลักสูตร โดยรวบรวมแบบเรียน หนังสือ คู่มือครู หนังสืออ่านประกอบและ
วัสดุที่เกี่ยวข้อง มีการพาไปเยี่ยมชมการสอนของครูผู้สอนคนอื่นเพื่อให้เห็นรูปแบบใหม่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน จึงส่งผลให้ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทางานต่างกัน อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับทัศนะของ จินตนา เดชแพ (2546) เรื่อง การนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเอกชน อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะในการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเอกชน พบว่าสภาพ
การดาเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ด้านการปฏิบัติการนิเทศอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบระดับ
ความคิดของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน จาแนกตามระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการปฏิบัติการนิเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
4. ด้านการประเมินผล
ความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตาม
ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทางาน ผลการวิจัยพบว่า ครูกลุ่มเมืองบางปูมีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายใน
ด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษามีการจัดทาเครื่องมือการประเมินและรายงานผล
การนิเทศภายใน ผลการดาเนินงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาที่ทาให้นักเรียนมีความสนใจและ
กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น การนาผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายของการนิเทศภายใน มีการสรุปผล
และการประเมินการนิเทศภายใน มีการประเมินอย่างเป็นระบบ คือ ก่อนดาเนินการและระหว่างดาเนินการและหลัง
ดาเนินการนิเทศภายใน นาผลการประเมินที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมาวิเคราะห์หาปัญหาและวางแผนดาเนินการใหม่
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จึงส่งผลให้ความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับทัศนะของ จันทนา เข็มกลัดนาค (2544) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความต้องการการนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา ของครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนศึกษาพัฒนา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูกลุ่มเมืองบางปูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ ดังนี้
1. ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนควรมีการวางแผนในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันมากขึ้นเพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในให้บรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์
2. ด้านการวางแผน ผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา สารวจความต้องการและ
เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินการนิเทศด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์หรือ
สัมมนาให้มากขึ้น
3. ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้ครูผู้สอนได้ศึกษาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับครูผู้สอนคนอื่น จัดให้มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ มีการจัดอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ทาให้ครูมี
ความเชื่อมั่นในตนเองและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
4. ด้านการประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดทารายงานผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศ
เอกสารอ้างอิง
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NBUE091: การศึกษาความสามารถการอ่านสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
โดยใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร
A STUDY OF CRITICAL WORD READING SPELLING OF INTELLECTUAL DISABILITY
CHILDREN THROUGH THE PHONICS TEACHING WITH USING THE ADAPTATION OF
REINFORCEMENT BEHAVIOR WITH TOKEN ECONOMY
อัจฉรียา สามารถ *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านสะกดคาก่อนเรียนและหลังเรียนของ
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยวิธกี ารสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วย
เบี้ยอรรถกร และศึกษาความพึงพอใจของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีต่อวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับ
การใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนศูนย์การศึกษา
พิเศษประจาจังหวัดอานาจเจริญ จานวน 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านสะกดคา จานวน 9 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสะกดคา เป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .81 และแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาที่มีต่อวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร จานวน
10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถการอ่านสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยวิธีการสอน
แบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 2)เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้
เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: วิธีการสอนแบบโฟนิกส์, การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถ
Abstract
The purpose of this research was to compare of critical word reading spelling before and after
of intellectual disabilities children by using the phonics teaching with using the adaptation of reinforcement
behavior with token economy and to study the intellectual disabilities children by using the phonics
teaching with using the adaptation of reinforcement behavior with token economy. The sample consisted
of 10 Students, Center Special Education, Amnatcharoen Province, by purposive sampling. The instrument
used in the study were phonics teaching plan together with using the adaptation of reinforcement
behavior with token economy 9 plan, a 30-item 4-choice test of word reading spelling with a reliability of
.81 and a questionnaire the Satisfaction of Students Towards the Teaching of phonics teaching with using
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the adaptation of reinforcement behavior with token economy, 10 questions. The statistical analysis by
percent (%), mean ( X ), Standard Deviation (S.D.) and t-test.
The findings of the study reveal the following: 1) The critical word reading spelling before and
after of intellectual disabilities children by using the phonics teaching with using the adaptation of
reinforcement behavior with token economy was statistically significant different at the .01 level, by after
higher before. 2) The intellectual children were satisfaction towards the phonics teaching with using the
adaptation of reinforcement behavior with token economy at the highest level.
Keywords: Phonics Teaching, Token Economy.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นกระบวนการที่สาคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการปรับตัวได้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ทาให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข โรงเรียนเป็นสถาบันหรือองค์กร ทางสังคมที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียน ดังนั้น
จึงจาเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมยอมรับว่าโรงเรียนสามารถเสริมสร้างให้นักเรียนจบการศึกษาไปอย่างมี
คุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เจตคติคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะต่างๆ ได้ครบถ้วนตามหลักสูตรและ
ความคาดหวังของสังคมทั้งทางด้านความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการดารงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3
พ.ศ. 2553 มาตรา 10 กาหนดว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย วรรคสองกาหนดว่า การจัด
การศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือ
มีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ สอดคล้องกับที่ มะลิวัลย์ ธรรมแสง (2547: 4) กล่าวว่า
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคานึงถึงความสามารถของ
บุคคลนั้นๆ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาตามศักยภาพ โดยมีสิทธิได้เข้าศึกษาร่วมกับคน
ปกติตามความเหมาะสมแก่สภาพของความพิการ เนื่องจากความพิการบางประเภท คนพิการต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติ
จึงจะสามารถมีพัฒนาการได้ดีกว่าการจัดให้คนพิการศึกษาอยู่ด้วยกัน นอกจากนี้ยังกาหนดให้รัฐต้องจัดสถานศึกษา
เฉพาะความพิการ และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการจัดการศึกษาโดยรั ฐหน่วยงานของรัฐอาจส่งเสริมสนับสนุน
ภาคเอกชนและชุมชนให้ร่วมจัดการศึกษาเพื่อคนพิการได้ด้วย ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อ
บุคคลที่มีความบกพร่อง จึงต้องจัดให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์วิสัยทัศน์และภูมิปัญญาของบุคคลที่มีความบกพร่อง
และคนทั่วไปในสังคม (กองการศึกษาพิเศษ. 2540: 1-4)
การอ่านทาให้สติปัญญางอกงามไปในทางที่ถูกต้อง มีเหตุผล เพราะในขณะที่อ่านสมองจะทาหน้าที่อ่าน
ตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ ผสมคา สะกดคา รับรู้ความหมาย ตีความหมาย เพื่อสื่อให้เข้าใจในสิ่งที่อ่านพร้อมกับคิด
พิจารณาว่าความหมายในสิ่งที่อ่านนั้นถูกต้องหรือไม่ ยอมรับหรือไม่ยอมรับ เป็นการใช้วิจารณญาณเข้ามาร่วมด้วย
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จึงกล่าวได้ว่าขณะอ่านหนังสือสมองจะทางานตลอดเวลา การอ่านจึงช่วยให้คนคิดเป็นและรู้จักคิด การอ่านหนังสือออก
มิใช่เกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการเรียนรู้และการสั่งสอนอบรมอย่างถูกวิธี ตลอดจนการฝึกทักษะในการ
อ่านจนเกิดความเชี่ยวชาญ (จินตนา ใบกาชูยี. 2534: 2) จนสามารถนาความรู้ความสามารถที่เกิดจากการอ่านช่วย
พัฒนาตนเองได้ในที่สุด
จากการสารวจเด็กพิการทั่วประเทศในปีการศึกษา 2548 มีเด็กพิการทั้ง 9 ประเภทที่เรียนร่วมอยู่ในโรงเรียน
ทั่วไป มีจานวน 238,479 คน พบว่า เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มากที่สุดถึง 113,465 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.57 ของเด็กพิการทั้ง 9 ประเภทที่เรียนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดอานาจเจริญ พบว่า ในปีการศึกษา 2559 มีเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 197 คน (ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอานาจเจริญ. 2557: 1) นอกจากนี้ ผลการวิจัยทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (รุจิรา ลายเมฆ. 2553: 3) ระบุว่าเด็กไทยอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้จานวน 600,000 คน ซึ่ง
เป็นนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 4.5 ของประชากรวัยเรียนทั้งหมด (ผดุง
อารยะวิญญู. 2546: 38) ดังนั้น การอ่านและการเขียนจึงถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่สาคัญ ที่นักเรียนต้องใช้ในการสื่อสาร
กับผู้อื่น และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้กลุ่มทักษะอื่นๆ ซึ่งถ้าหากนักเรียนที่มีปัญหาดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือแต่เนิ่นๆ
แล้วก็จะช่วยให้นักเรียนกลุ่มนี้สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ดีขึ้นและส่งผลดีต่อการเรียนรู้ด้านอื่นๆ ด้วย
การจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานับว่าเป็นปัญหามาก เพราะการอ่าน
และเขียนไม่ได้ทาให้ไม่สามารถติดตามการสอนของครูและไม่ประสบผลสาเร็จในการเรียน และในการพัฒนานักเรียน
กลุ่มนี้ครูผู้สอนต้องใช้เทคนิควิธีการสอน และใช้สื่อนวัตกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายและต่อเนื่อง แทนการสอนอ่านเขียน
โดยใช้เนื้อหาในตารา หนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้น ยังต้องมีการสอนเสริมทักษะการอ่านและการเขียน
เพื่อให้นักเรียนกลุ่มนี้สามารถปรับฐานการเรียนรู้ของตนเองใหม่ ทาให้สามารถเข้าใจสิ่งที่ครูสอนและติดตามการสอน
ของครูได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังพบว่าครูเป็นจานวนมากขาดสื่อการสอนเสริมทักษะการอ่านและการเขียน
สาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ทาให้นักเรียนบางส่วนยังคงมีปัญหาด้านการอ่านและเขียน ส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนรู้ในทักษะอื่นๆ หรือเนื้อหาสาระที่ต้องใช้การอ่านและการเขียนเป็นพื้นฐาน ทั้งนี้เด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ถือเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ประเภทหนึ่ง เรียกว่า Learning Disabilities หรือ L.D. เป็นปัญหาใหญ่ที่
พบได้บ่อยในปัจจุบัน และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการนับถือตนเอง การศึกษา อาชีพ การใช้ชีวิตประจาวัน
ตลอดจนความสัมพันธ์ต่อครอบครัวและความสัมพันธ์ทางด้านสังคมต่างๆ เด็กที่มปี ัญหาในการเรียนรู้ (L.D.) เป็นเด็กที่
ไม่สามารถเรียนหนังสือได้อย่างรวดเร็วเท่ากับเด็กปกติ ถ้าสอนให้ถูกวิธีจะสามารถเรียนได้ อย่างไรก็ตามเด็กกลุ่มนี้ไม่มี
ความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ ที่สาคัญคือ มีระดับสติปัญญาปกติ หลายคนเป็นเด็กที่มีระดับสติปัญญาสูงและ
เป็นเด็กฉลาด เป็นเด็กปัญญาเลิศก็มี แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ อ่านหนังสือไม่ออก ส่วนใหญ่เด็กเหล่านี้จะเป็นที่รังเกียจ
ของโรงเรียน ตัวเด็กเองก็เกลียดโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนไม่เข้าใจเด็ก เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนจะเก่ง
เกือบทุกเรื่อง แต่อ่านหนังสือไม่ออก สะกดคายากๆ ไม่ได้ นอกจากนี้เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้จะคิดเลขไม่ได้
เลขโจทย์ปัญหาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ จะทาไม่ได้ มีปัญหาสมาธิสั้นและมีปัญหาการพูด แต่กลุ่มที่พบมากในโรงเรียน คือ
พวกที่อ่านไม่ออก สะกดคาคิดเลขไม่ได้ (วิมล เถาวัลย์. 2550: 1-2; อ้างถึงใน ผดุง อารยะวิญญู. 2546) การวินิจฉัย
ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลเหล่านี้ ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม การสอนซ่อมเสริม (Remedial Teaching) การแก้ปัญหาบางอย่าง
ให้เหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุน ดูแลอย่างถูกต้องก็จะสามารถช่วยให้เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้พัฒนาจนถึง
ขีดสุดของศักยภาพที่แท้จริงของเขาได้ โดยอาศัยการค้นหาและระบุความถนัด จุดเด่นและจุดด้อยของเขา การช่วยให้
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เขาสามารถใช้ประโยชน์จากกลวิธีเฉพาะบางประการ และการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมบางประการจะช่วยชดเชย
ความบกพร่องในการเรียนรู้ของเด็กเหล่านี้ได้ เพื่อให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข สามารถทาประโยชน์ให้กับชุมชน
ประเทศชาติและสังคมโลกได้ (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์. 2545: คานา, 4-5)
การสอนแบบโฟนิกส์ (Phonic) เป็นการนาหลักการทางภาษาศาสตร์มาใช้ในการสอนอ่านสอนเขียน โฟนิกส์
(Phonic) เป็นคาคุณศัพท์ คานาม คือ Phone แปลว่าเสียง ในที่นี้ หมายถึง เสียง ในภาษานั่นคือ เสียงพยัญชนะและสระ
คาประกอบขึ้นด้วยพยัญชนะ สระ และ/หรือตัวสะกด วิธีนี้ใช้สีเป็นตัวกาหนดเสียง (สระหรือพยัญชนะ) เช่น คาที่ประสม
ด้วยสระอาในหน้าเดียวกัน สระอาอาจใช้สีแดงทั้งหน้า ทุกครั้งที่เด็กได้ยินเสียงสระอาก็จะเห็นสีแดงทุกครั้ง ตัวสระอา
เท่านั้นที่เป็นสีแดง ส่วนตัวพยัญชนะที่ประกอบขึ้นเป็นคาอาจมีสีอื่น การที่นักเรียนได้ยินเสียงสระอาและมองเห็นตัว
ลากข้างสีแดงจะช่วยให้เด็กถ่ายโยงความรู้ได้ เมื่อพบคาอื่นที่ประสมด้วยสระอาทาให้เด็กอ่านได้ เสียงพยัญชนะเดี่ยว
พยัญชนะควบกล้า ตัวสะกดก็ใช้หลักอันเดียวกัน ควรสอนคาพยางค์เดียวก่อนแล้วจึงตามด้วยคาหลายพยางค์ (ผดุง
อารยะวิญญู. 2546) วิธีการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์ คือ รูปแบบการเรียนภาษาโดยการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของ
ตัวอักษรและเสียงของตัวอักษรซึ่งมีหน่วยเสียงที่สัมพันธ์กัน (Rayner; et al. 2002) เป็นแนวทางหนึ่งในการสอนอ่าน
ออกเสียงและการอ่านสะกดคา โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและสัญลักษณ์ของเสียง มักใช้ในการสอนระดับ
เบื้องต้นหรือระดับประถมศึกษา
การสอนแบบโฟนิกส์ในการสอนอ่านเขียนมีหลักการในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน
เพราะวิธีการสอนโดยการสอนอ่านเป็นคาที่เรียกว่า Whole language ซึ่งใช้มาเป็นเวลานานไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะ
ทาให้นักเรียนมีปัญหาในอ่านคาใหม่ๆ เพราะระบบการสอนอ่านเป็นคา สอนให้นักเรียนอ่านด้วยความจา และเมื่อพบ
คาใหม่ก็มักจะอ่านด้วยการเดา (guess work) วิธีโฟนิกส์เริ่มต้นด้วยการสอนให้นักเรียนรู้จักแยกแยะหน่วยเสียงหรือ
ถอดรหัสเสียง ซึ่งมีทั้งหมด 42 เสียง (Phonemic awareness/decoding) ก่อนที่จะอ่าน เป็นคาและเมื่อเอาหน่วยเสียง
มาเชื่อมกับตัวอักษร (letter sound correspondence หรือ phonics) นักเรียนก็สามารถที่จะอ่านเป็นคาได้ง่ายดาย
และชัดถ้อยชัดคา การสอนด้วยวิธีโฟนิกส์ต้องสอนอย่างเป็นระบบ เป็นลาดับขั้นตอน ไม่ควรสอนแทรกไปกับบทอ่าน
หรือบทสนทนา ผลสรุปนี้ได้รับการยืนยันจากงานวิจัยทางด้านการเรียนรู้ทางสมอง (brain-based learning/neuronscientific research) ของมหาวิทยาลัยเยล ที่ได้จากการทาการแสกนสมองของผู้ เรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการของ
โฟนิกส์ และวิธีการเดิมซึ่งงานวิจัยนี้ได้สรุปว่า วิธีการสอนโฟนิกส์ในรูปแบบดังกล่าวช่วยกระตุ้นเซลล์สมอง ทาให้สมอง
มีการสร้างเส้นใยสมองใหม่และใยสมองเดิมแตกตัว มีผลทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
การสอนด้วยวิธีอื่น (จารุวรรณ สายสิงห์. 2546: 6)
การใช้เบี้ยอรรถกรเป็นการเสริมแรงทางบวก ซึ่งจะใช้เบี้ย ดาว คะแนนหรือบัตรสะสมคะแนนเป็นตัวเสริมแรง
โดยมีหลักว่า เมื่อทากิจกรรมที่พึงประสงค์จะได้รับเบี้ยอรรถกรตามจานวนที่กาหนดไว้แล้วบุคคลที่ถูกปรับพฤติกรรม
สามารถนาเบี้ยนี้ไปแลกเป็นตัวเสริมแรงอื่น ๆ ได้ตามที่เขาต้องการ ซึ่งการกาหนดให้เบี้ยอรรถกรสามารถแลกของ
อย่างอื่นได้ ทาให้เบี้ยอรรถกรมีลักษณะเป็นตัวเสริมแรงแผ่ขยายที่มีประสิทธิภาพสูง และในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่
จะหมดสภาพเป็นตัวเสริมแรงได้น้อย (พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์. 2545: 43) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิรัชรา
จันทิหล้า (2542: 2) ที่ใช้เทคนิคเบี้ยอรรถกรกับเทคนิคตัวแบบต่อพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของชั้นเรียนและ
ความเป็นระเบียบของอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของนักเรียน ผลปรากฏว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
จากปัญหาการอ่านคาของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความสามารถการอ่าน
สะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรม
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เสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร และวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร
จะทาให้เด็กมีความสามารถในการอ่านสะกดคาได้ดี เพื่อที่จะนาผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียน
การสอน และเป็นการพัฒนาทักษะวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านสะกดคาก่อนเรียนและหลังเรียน ของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาโดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีต่อวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับ
การใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความสามารถการอ่านสะกดคา หมายถึง คะแนนที่ได้จากการอ่านออกเสียงคาที่กาหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
และเข้าใจความหมายของคา การนาพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกดและตัวการันต์มาประสมกันเป็นคาที่มีความหมาย
และอ่านได้ถูกต้องตามหลักพจนานุกรม วัดได้จากแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
การสอนแบบโฟนิกส์ หมายถึง เสียงในภาษา คือ เสียงพยัญชนะ สระ หรือตัวสะกด ประกอบขึ้นเป็นคา
โดยใช้สีเป็นตัวกาหนดเสียงสระหรือพยัญชนะ
การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร คือ การให้ดาวเมื่อเด็กอ่านคาได้ถูกต้องโดยเด็กสามารถนาดาวไปแลกขนม
หรือสิ่งของที่ต้องการจากผู้วิจัย
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอานาจเจริญ
ที่มีความบกพร่องทางสิติปัญญาที่แสดงออกมาในรูปการมีปัญหาในการอ่านการสะกดคา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถการอ่านสะกดคา ของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาโดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร ดังภาพประกอบ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิค
การปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร

1. ความสามารถการอ่านสะกดคา
2. ความพึงพอใจของเด็กที่มคี วามบกพร่องทาง
สติปัญญาที่มีต่อวิธีการสอน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอานาจเจริญ ปีการศึกษา
2559 จานวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียน จานวน 197 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอานาจเจริญ
ปีการศึกษา 2559 จานวน 10 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางด้านสติปัญญาในการอ่านมากที่สุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านสะกดคาโดยใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกั บการใช้เทคนิคการ
ปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรจานวน 9 แผน
2. แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสะกดคา ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีต่อวิธีการสอนแบบโฟนิกส์
ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร จานวน 10 ข้อ
การดาเนินการทดลอง
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน สายยศ;
และอังคณา สายยศ. 2538: 216) ดาเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยขออนุญาตผู้บริหารศูนย์การศึก ษาพิเศษ ประจาจังหวัดอานาจเจริญ เพื่อดาเนินการ
ทดลอง
2. ทาการทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านสะกดคา
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
3. ทาการสอนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรม
การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลา 18 ชั่วโมง
4. หลังจากสิ้นสุดการทดลองสอนใช้แบบทดสอบชุดเดิม ทาการสอบหลังการทดลอง (Posttest)
และสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ความสามารถการอ่านสะกดคาก่อนเรียนและหลังเรียน ของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาโดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรโดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test Dependent)
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีต่อวิ ธีการสอนแบบโฟนิกส์
ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แล้วนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อหาระดับความพึงพอใจ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
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3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่า t-test
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านสะกดคาก่อนเรียนและหลังเรียน ของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาโดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร ดังตาราง 1
ตาราง 1 การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านสะกดคาก่อนเรียนและหลังเรียนของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาโดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร
การทดสอบ
n
ก่อนเรียน
10
หลังเรียน
10
* มีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .01

คะแนนเต็ม
30
30

X

10.70
18.10

S.D.
3.56
2.08

t-test
4.738*

จากตาราง 1 พบว่า ความสามารถการอ่านสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยวิธีการ
สอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีต่อวิธีการสอนแบบโฟนิกส์
ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร ดังตาราง 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปั ญญาที่มีต่อ
วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร
รายการประเมิน
1. นักเรียนชอบอ่านสะกดคาออกเสียงเพราะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง
ของตัวพยัญชนะสระกับเสียง
2. นักเรียนชอบใช้สีเป็นตัวกาหนดเสียง
3. นักเรียนทาตามข้อตกลงในขณะเรียนระหว่างเพื่อนและครู
4. นักเรียนชอบให้ครูกล่าวคาชมเชยและมีรางวัลให้
5. นักเรียนมีความเข้าใจจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ
6. นักเรียนชอบเรียนแบบโฟนิกส์เพราะช่วยให้นักเรียนถ่ายโยงความรู้ได้ดี
และเป็นธรรมชาติ

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
แปลผล
X
4.53
4.42
4.39
4.65
4.45

.65
.52
.63
.72
.41

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.72

.50

มากที่สุด
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ตาราง 2 (ต่อ)
รายการประเมิน
7. นักเรียนมีความพึงพอใจในบทบาทหน้าที่ของตน
8. นักเรียนชอบการเสริมแรงด้วยเบี้ย คะแนน หรือแต้ม เพราะสามารถนามา
ปรับพฤติกรรมได้
9. นักเรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลงในระหว่างมีการทดสอบ
10. นักเรียนยอมรับผลการประเมินประพฤติและคะแนนที่ได้
โดยรวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
แปลผล
X
4.85
.55
มากที่สุด
4.61
4.59
4.29
4.55

.53
.63
.61
.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตาราง 2 พบว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามี ความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบโฟนิกส์
ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
จากการศึกษาความสามารถการอ่านสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้วิธีการสอน
แบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรมีประเด็นที่นามาอภิปราย ดังนี้
1. ความสามารถการอ่านสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์
ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสอนแบบโฟนิกส์มีหลักการสอนที่เน้นถึงความสัมพันธ์ของเสียงและตัวอักษร
หรือสัญลักษณ์ของเสียง ซึ่งมีหน่วยเสียงย่อยต่างๆ กัน เมื่อผู้เรียนได้รับการสอนให้เรียนรู้การใช้ความรู้เกี่ยวกับเสียงของ
พยัญชนะและสระแล้ว จึงเป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถอานออกเสียงคาต่างๆ ได้ง่าย ดังที่ Weaver (1994) ที่กล่าวว่า
การสอนแบบโฟนิกส์เป็นวิธีการสอนที่สามารถชวยพัฒนาความสามรถในการอ่านออกเสียงและสะกดคา เช่นเดียวกับ
Morrison (1968: 24-25) ที่กล่าวว่าโฟนิกส์เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการ
อ่านออกเสียงและสะกดคา ทาให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้เมื่อนักเรียนพบคาที่มีความคล้ายกัน (Glazer. 1998: 171-173)
การผสมผสานการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์และการสอนภาษาโดยรวม สามารถช่วยให้ผู้อ่านได้มีประสบการณ์ ใน
การอ่านจากสื่อของจริง ทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเพลิดเพลินในการอ่าน ตั้งแต่เริ่มเรียนและเห็นคุณค่าของการเรียน
ความสัมพันธ์ของเสียงและสัญลักษณ์ของเสียง (ตัวอักษร) เพราะปรารถนาที่จะอ่านเรื่องที่สนใจนั้นให้ได้ (นฤมล
วุฒิปรีชา. 2540; อ้างอิงจาก Bone. 1992) นอกจากนี้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์สัมพันธ์กับทักษะในการเรียน ไม่ ว่าจะ
เป็นฟัง พูด อ่าน เขียน และสะกดคา ซึ่งเมื่อผู้เรียนแยกแยะหน่วยเสียงเป็นจะทาให้ผู้เรียนเข้าใจและอ่านสะกดคาได้
และเมื่อผู้เรียนพบคาใหม่ก็ใช้หลักแยกแยะหน่วยเสียงอ่านได้ การสอนแบบโฟนิกส์ยังดึงดูดความสนใจในการเรียนและ
ยังสามารถแสดงถึงรูปแบบความสัมพันธ์เสียงและตัวอักษรของคานั้นๆ ให้ผู้เรียนได้เห็นอย่างชัดเจน กิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นการอ่านออกเสียง เป็นการส่งเสริมการอ่านออกเสียงของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการที่ผู้เรียนได้มี
การฝึกฝนการอ่านออกเสียงและการฝึกการสะกดคา และสอดคล้องกับงานวิจันของ รุจิรา ลายเมฆ (2553: บทคัดย่อ)
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พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรมี
ความสามารถการอ่านสะกดคาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีความพึ งพอใจต่อวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้
เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้วิจัยได้นา
เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรเข้ามาใช้ร่วมกับการสอนแบบโฟนิกส์ การเสริมแรงในลักษณะนี้
จะทาให้พฤติกรรมเป้าหมายที่ได้รับการเสริมแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Skinner (1959:
214-220) ที่กล่าวว่า การให้เบี้ยอรรถกรเป็นการเพิ่มความสามารถในการอ่านและพฤติกรรมตั้งใจเรียนของนักเรียน
ที่มีปัญหาในการเรียนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนาเอาการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรมาเป็นตัวการเสริมแรง ดังที่ อาภา
จันรสกล และอัญชัน เกียรติบุตร (2530: 92) ที่กล่าวว่า เบี้ยอรรถกรสามารถใช้เป็นแรงเสริมในการสร้างพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ได้ดี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์ ไม่ควรให้นักเรียนท่องจาอย่างเดียวมากเกินไป แต่ควรนา
สื่อรูปภาพประกอบการท่องจา เพื่อเพิ่มความรู้ด้านความหมายของคา
2. ควรใช้การเสริมแรงวิธีอื่นๆ เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านสะกดคา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรวิจัยเปรียบเทียบความสามารถการอ่านสะกดคาของนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้โดยใช้
การสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรกับการสอนวิธีอื่น
2. ควรวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคาของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
ก่อนและหลังการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรกับวิชาอื่นๆ
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NBUE092: ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม
สร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1
SATISFACTION OF STUDENTS’ GUARDIANS TOWARD EDUCATIONAL MANAGEMENT
OF NICOMSANGTONEANG RAYONG 4 SCHOOL, THE RAYONG PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
สยาม ศรีษะเดช 1 ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1
จาแนกตามรายได้และระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง
4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน ( Stratified
random sampling) โดยใช้ตารางการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan.1970:
607) ได้ขนาดตัวอย่าง จานวน 254 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) และเอฟ (F test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.90, S.D.=
0.58) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ตามลาดับดังนี้ ด้าน
การบริหารงานบุคคล (  = 4.00, S.D.= 0.68) ด้านการบริหารงานทั่วไป (  = 3.91, S.D.= 0.60) ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ (  = 3.89, S.D.= 0.57) และด้านการบริหารงานวิชาการ (  = 3.83, S.D.= 0.47)
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีตอ่ การจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม
สร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต1 ที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน แต่จาแนกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน, การจัดการศึกษา
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Abstract
This research aimed to study the satisfaction of students’ guardian towards the education of
school under four Nicomsangtoneang Rayong 4, Rayong district, Primary Educational Service Area Office
1 by income and education level. The samples included 254 students’ quardians of Nicmsrgagtneag
Rayong 4, by stratified random sampling using the tables of Krejcie; & Morgan (1970: 607-609). A 5-scale
rating questionnaire was used to collect data which had a reliability of 0.95. Statistics used in data
analysis were percentage, average, standard deviation, t test, and F test.
Results showed that
1. The guardians’ satisfaction towards the educational management of Nicomsangtoneang Rayong 4 school in overall was at a “high” level (  = 3.90, S.D.= 0.58) Considering each
aspect found at high level in every aspect, as follows: the personnel management (  = 4.00, S.D.=
0.68), the general administration (  = 3.91, S.D. = 0.60), budget (  = 3.89, S.D. = 0.57), and the
academic Administration (  = 3.83, S.D. = 0.47), respectively.
2. Income had influence on the quardians’ satisfaction, but education level had no
influence on their satisfaction.
Keywords: Parent’s satisfaction, Educational management
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้
คุณธรรม ให้ดาเนินชีวิ ตในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านของประเทศ การเตรียมคนให้มคี ุณลักษณะมองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี การเตรียมคนให้สามารถ
เผชิญกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาในปัจจุบันยังไม่สามารถสนองความต้องการ
ในการพัฒนาบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติซึ่งกาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นการจัด
การศึกษาจะต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญ
ที่สุด ดังนั้นกระบวนการจัดการศึ กษาต้องเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2546: 5 )
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ตั้งอยู่ เลขที่ 753/6 หมู่ที่ 1 ตาบลพนานิคม อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ขนาดกลาง จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 มีจานวนนักเรียน
ทั้งสิ้น 722 คน ซึ่งโรงเรียนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่
บริการ และตาบลใกล้เคียง พร้อมทั้งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปเรียนโรงเรียนในเมือง แต่จาก
รายงานผลสารสนเทศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 ประจาปีการศึกษา 2559 พบว่า จานวนนักเรียนลดลงจากปีการศึกษา 2558 และพบว่ าปัจจัยที่ส่งผล
ให้นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
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ลดลงนั้นมีผลอันเนื่องมาจากปัจจัย 6 ประการ ได้แก่ 1) จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนพื้นที่
บริการลดลง ผู้ปกครองนักเรียนมีการย้ายถิ่นเพื่อไปประกอบอาชีพอุตสาหกรรมที่จังหวัดต่างๆ จึงทาให้นักเรียนต้อง
ย้ายติดตามไปด้วย 2) ความไม่แน่นอนของรายได้เนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก 4) ระดับการศึกษา และ 5) อาชีพผู้ปกครอง ที่มีผลต่อแนวคิดในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา
ต่อ และ 6) ความเชื่อมั่นในระบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ความมีประสิทธิภาพของผู้ บริหาร
และครูผู้สอน ล้วนแล้วแต่มีผลต่อความเชื่อมั่นและความไว้ วางใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ
ทั้งสิ้น (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4. 2556) จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสาคัญสาหรับบุคคลและสังคมนี้อย่างชัดเจน หากมนุษย์ มีความรู้ความเข้าใจ
เกิดกระบวนการคิดและตัดสินใจได้ด้วยตนเองแล้ว ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ในทางที่ ดีขึ้น และตัวแปร
ที่มีความสาคัญต่อการศึกษานั่นคือโรงเรียนที่เป็นแหล่งรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้แก่บุคคลในสังคม และ
ระบบการบริหารงานของโรงเรียนก็มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนั้นเช่นกันดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ของงาน 4 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุค คล และ 4) ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแนวทางหรือมาตรการในการพัฒนาปรับปรุงทางด้านการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ให้มีคุณภาพ
ทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 ปีการศึกษา 2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง 4 ปีการศึกษา 2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตาม
ระดับการศึกษาและรายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
1. ระดับการศึกษา
1.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.2 ปริญญาตรี
2. รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน
2.1 ต่ากว่า 5,000 บาท
2.2 5,000-10,000 บาท
2.3 มากกว่า 10,000 บาท

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
จั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นนิ ค มสร้ า งตนเอง
จังหวัดระยอง 4 ของงาน 4 ด้าน คือ
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกความพอใจความประทับใจความชอบและความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งต่างๆ
เป็นความรู้สึกที่ดีที่ชอบและพอใจ ของบุคคลอันเป็นผลเนื่องมาจากแรงจูงใจที่ได้รับ ทาให้เกิดความรู้สึกตัง้ ใจและเต็ม
ใจที่จะปฏิบัติสิ่งนั้นกันอีกทั้งเป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทนและเป็นไป ตาม
เป้าหมาย
ผู้ปกครอง หมายถึง พ่อ แม่ หรือผู้ ที่ได้ รับเป็นผู้ ดูแลนักเรียน สามารถตัดสินใจและรับผิดชอบต่อตัว
นักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
ระยอง เขต 1 ในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
การจัดการศึกษา หมายถึง การดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เกี่ยวกับการศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการ ด้าน
การบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยอธิบายได้ดังนี้
ด้านการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุผลตามที่ผู้ปกครอง
ต้องการ ให้ความสาคัญกับการเรียนการสอนอย่างจริงจัง มีสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนความเหมาะสมและ
ทันสมัยปริมาณ การให้การบ้านแก่นักเรียนในแต่ละวันมีความเหมาะสมกับเนื้อหา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน
การสอนที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนความเอาใจใส่ดูแลในด้านการเรียนการสอนของครูที่มีต่อนักเรียน การรายงานผล
การเรียนของนักเรียนมีความชัดเจนและสม่าเสมอ นักเรียนสาเร็จการศึกษาแล้วสามารถสอบเข้าศึกษาต่อที่อื่นได้
ตามที่ต้องการ มีการยกย่องให้กาลังใจและประกาศเกียรติคุณของนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี สร้างชื่อเสียงและการ
ให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการแก่นักเรียนที่เรียนอ่อน
ด้านการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง มีการแจ้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า
ความสะดวกรวดเร็วในการบริการรับเงิน และออกใบเสร็จรับเงินเป็นมาตรฐานการสนับสนุนชุดนักเรียนแก่ผู้เรียน การ
จัดทาบัญชีสรุปรายรับ รายจ่ายรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา หรือกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ โดยจัดหาควบคุมดูแล บารุงรักษา และการจาหน่าย การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและ
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอน
ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง ผู้บ ริหารและครูมีความสัมพันธ์อันดี และเป็นกันเองกั บ
ผู้ปกครอง ผู้บริหารและครูแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยเหมาะสม ผู้บริหารและครูใช้ วาจาสุภาพและอ่อนโยนกับนักเรียน
ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป ผู้บริหารและครูให้คาปรึกษาแก่นักเรียน และบุคคลอื่นตามโอกาสและความเหมาะสม ครู
เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด ติดตามพฤติกรรมทั้งในและนอกเวลาเรียน ครูร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ ปัญหา
ของนักเรียน ผู้บริหารและครูมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ การเป็นครู ครูมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีไม่หมกมุ่น
ในอบายมุข เช่น การพนัน สุรา และยาเสพติด ครูมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การสอนนักเรียนและครูมี
ความเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์
ด้านการบริหารงานทั่วไป หมายถึง มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามวาระโอกาสต่างๆ มีการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่าเสมอ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านนักเรียนถึงผู้ปกครองทุกครั้งที่มี
เรื่องสาคัญ สภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบการต่างๆแข็งแรง มั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีสถานที่สาหรับจัด
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กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ปราศจากอบายมุข แหล่งมั่วสุม และยาเสพติดต่างๆ มีอาคารโรงอาหารที่เหมาะสม
เพียงพอแก่นักเรียน มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนและรับเข้าเรียนเป็นไปอย่างทั่วถึงและโปร่งใส มีห้องน้า-ห้อง
ส้วมบริการนักเรียนอย่างเพียงพอ และมีห้องเรียนที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง
4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ที่จบการศึกษาขั้นสูงสุด ได้แก่ ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง หมายถึง รายรับเป็นตัวเงินที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนค่าจ้างที่อาจเป็น
รายวัน หรือรายเดื อน อยู่ในช่วงต่ากว่า 5,000 บาท 5,000-10,000 บาท และ 10,000 บาท ขึ้นไป ของผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปี
การศึกษา 2559
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรี ยน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยได้ดาเนินตาม
ขั้นตอน ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จานวน 722 คน ผูว้ ิจัยได้กาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างตามสัดส่วน (Stratified random sampling) โดยใช้ตารางการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie; & Morgan .1970: 608-609) ได้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 254 คน ได้แก่ ผู้ปกครองในระดับ
อนุบาล จานวน 48 คน กลุ่มตัวอย่างระดับประถมศึกษา จานวน 150 คน กลุ่มตัวอย่างระดับมัธยมศึกษาจานวน 56
คน
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หลักการแนวคิด ทฤษฎีเอกสารตารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ใน 4 ด้าน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงาน
งบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ4) การบริหารงานทั่วไป
2. สร้างเครื่องมือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับตามวิธี ของ
ลิเคอร์ (Likert) โดยผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือมาจาก รัชนี ทีปกากรหน้า (2556: 77-82)
3. นาข้ อมู ลที่ ได้ ม าพัฒ นาแบบสอบถามเกี่ ยวกั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองนั ก เรี ย นต่อ การ
บริหารงานของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต
1 ใน 4 ด้าน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การ
บริหารงานทั่วไป
4. นาแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity) โดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-objective
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congruence: IOC) แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผู้ทรง คุณวุฒิหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามแต่
ละข้อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index of item-objective congruence: IOC) เกณฑ์การตัดสิน IOC ที่มีค่าตั้งแต่
0.50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือตามเนื้อหานั้น แสดงว่าแบบสอบถามนั้นใช้ได้
5. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
5.1 นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ของ เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ระหว่างคะแนนรวมกับ คะแนนรายข้อ (Itemtotal correlation) พบว่าแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ ปกครอง นักเรียนของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตระยอง เขต 1 มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.04-0.80
5.2 นาแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ (Reliability) โดยใช้ สัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า
(Coefficient Alpha) ของ ครอนบาค (Cronbach 1990: 202-204) พบว่าผลการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ 0.95
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและมีความสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต่อไป
สรุปผลการวิจัย
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1
ในงาน 4 ด้าน

งาน 4 ด้าน
1.
2.
3.
4.

การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานทั่วไป
โดยรวม

n = 254
.

S.D.

3.83
3.89
4.00
3.91
3.90

0.47
0.57
0.68
0.60
0.58

ระดับ

อันดับ

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
3
1
2
-

จากตาราง 1 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในงาน 4 ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงลาดับจาก
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มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการบริหารงานบุ คคล รองลงมาคือด้า นการบริหารงานทั่ว ไป ด้านการบริ หารงาน
งบประมาณและด้านการบริหารงานวิชาการ ตามลาดับ
ตาราง 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t-test) ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การประถมศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตามตัวแปรตามระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน

ด้านที่
1
2
3
4

ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา

ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
N = 219
N = 35

ด้านการบริหารงานวิชาการ
ด้านการบริหารงานงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารงานทั่วไป
โดยรวม

.

S.D.

.

S.D.

3.84
3.90
4.01
3.92
3.92

0.47
0.58
0.69
0.61
0.52

3.74
3.85
3.89
3.87
3.84

0.44
0.51
0.62
0.55
0.45

t-test

sig

1.17
0.44
0.95
0.43
0.83

.61
.33
.37
.40
.32

จากตาราง 2 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมทุกด้าน
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ตาราง 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าเอฟ (f-test) ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตามตัวแปรรายได้ของผู้ปกครองนักเรียน

ด้านที่
1
2
3
4

ความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา

ด้านการบริหารงานวิชาการ
ด้านการบริหารงานงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารงานทั่วไป
โดยรวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

รายได้ของผู้ปกครอง
ต่ากว่า 5,000 5,000-10,000 มากกว่า10,000
(n = 75)
(n = 144)
(n = 35)

F

.

S.D.

.

S.D.

.

S.D.

3.94
3.93
3.93
3.79
3.90

0.42
0.30
0.83
0.81
0.54

3.79
3.81
4.00
3.93
3.88

0.49
0.65
0.62
0.51
0.52

3.75
4.11
4.12
4.11
4.02

0.43 3.05*
0.56 4.27*
0.55 0.96
0.28 3.53*
0.39 1.02

sig
.04
.01
.38
.03
.35
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จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ที่มี
รายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 รายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยผู้มีรายได้สูงกว่า 10,000 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผู้ปกครองที่มีรายได้ต่ากว่า
5,000 และ 5,000-10,000
อภิปรายผล
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรี ยนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะนามา
อภิปรายดังนี้
1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในงาน 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนอยูใ่ นระดับมาก ทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้ อ ยได้ ดั ง นี้ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นการบริ ห ารงานทั่ ว ไปด้ า นการ
บริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานวิชาการ อาจเป็นเพราะปัจจุบันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ได้มีแผนการพัฒนาการจัดการทุกด้าน มีการปรับ
แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติการโรงเรีย นประจา
ทุกปี มีการกาหนดวิสัยทัศน์ใหม่และดาเนินการตามแผน จากนั้น มีการประเมินตนเอง มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาและได้รับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โรงเรียนบริหารงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการ ร่วมคิด ร่วมพิจารณา ตัดสินใจในการดาเนินการด้านต่างๆ การบริหารงานที่เป็นระบบจะทาให้
ผู้ปกครองที่มาติดต่อได้รับความสะดวกรวดเร็ว โรงเรียนได้มีการแจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครองเสมอทาให้ผู้ปกครอง ได้
ทราบถึงการดาเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้นามาเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ทาให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรายุทธ แก้วประทุม (2556: 89-90) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
การบริหารงานของโรงเรียนบ้านหินแร่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ความพึง
พอใจของผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิมา จันทสิทธิ์
(2555: 97-98) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาบลโขมง อาเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จากการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 แต่ล ะด้านผู้วิจัยมีประเด็นที่จะ
นามาอภิปราย ดังนี้
2.1 ด้ า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ พบว่ าความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด
การศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึก ษาระยอง เขต 1 ใน
งานด้านการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อสามลาดับแรกพบว่า มีการจัด
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กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ แก่นักเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาการให้ความช่วยเหลือใน
ด้านวิชาการแก่นักเรียนที่เรียนอ่อน และการยกย่องให้กาลังใจและประกาศเกียรติคณ
ุ ของนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี
และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน อาจเป็นเพราะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ได้ให้ความสาคัญในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศภายใน มีการวัดและประเมินผลการศึกษา มีการประกัน
คุณภาพการศึกษา นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคน ในมาตรา 6 การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข จึงถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญ
สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1จึงได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึง
แนวนโยบายด้านการจัดการเรียน การสอนโดยให้ครูมุ่งจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ โดยจัดเนื้อหาตาม
หลักสูตรการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชนและสังคม เน้นให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้จริง พร้อมทั้งรายงานผลการเรียนของผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่าเสมอสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พัทธนันท์ อึ้งรัก (2556: 63-64) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ การจัดการศึกษาของโรงเรียนปาก
คลองบางขนาก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านบริหารงานวิชาการโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เพราะโรงเรียนมีการรายงาน ให้ผู้ปกครองทราบและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ วรายุทธ แก้วประทุม (2556: 92) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ
การบริหารงานของโรงเรียนบ้านหินแร่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่าด้านการ
บริหารงานวิชาการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากงานวิชาการถือเป็นหน้าที่หลักของโรงเรียน
2.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 ใน
งานด้านการบริหารงานงบประมาณในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อสามลาดับแรกพบว่า การจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาโรงเรียนมีการแจ้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้
ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า และความสะดวกรวดเร็วในการบริการรับเงิน และออกใบเสร็จรับเงินเป็นมาตรฐาน อาจเป็น
เพราะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้มีการ
ติดต่อประสานงาน แจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วม
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เช่น การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยจะมีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาของโรงเรียน รวมถึงทางโรงเรียนจัดให้มีการช่วยเหลือ
นักเรียนที่ขาดแคลนด้านอาหาร เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการทาแผนเพื่อให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับจากต้นสังกัดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลิดา ชัยปฏิวัติ (2556: 65-66) ได้ศึกษาความพึง
พอใจ ของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี ด้านบริหารงานงบประมาณ
โดยรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรายุทธ แก้วประทุม (2556: 92-93) ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ การบริหารงานของโรงเรียนบ้านหินแร่ สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
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ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก
โรงเรียนนางบประมาณมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด มีการบริการอาหารพอเพียง ต่อจานวนนักเรียน
และโรงเรียนจัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสม
2.3 ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล พบว่ า ความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด
การศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 ใน
งานด้านการบริหารงานบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อสามลาดับแรกพบว่า ผู้บริหารและครูมี
ความสัมพันธ์อันดี และเป็นกันเองกับผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาผู้บริหารและครูแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยเหมาะสม และครูมีความเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์ อาจเป็นเพราะโรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีบุคลากรจานวนครูที่เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน สามารถดูแลให้คาปรึกษาแก่นักเรียนที่เกิดปัญหาได้อย่างทั่วถึง และครูมีความรู้ความสามารถตรงตามวิชา
ที่ได้รับมอบหมายในการสอน อีกทั้งโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ครูทุกคนในโรงเรียนได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครู ครูจึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนจึงมีความพึงพอใจซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยลักษณ์ ชมพูวิเศษ (2556: 74-75) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด
การศึกษาโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี จังหวัดชลบุรี พบว่า ด้านบุคลากรและธุรการ ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่
มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อัญมณี แฝงบุญ (2556: 92-93) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน เกาะ
แก้วพิสดาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ด้าน
การบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในงานด้านการ
บริหารงานทั่วไปในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อสามลาดับแรกพบว่าโรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนตามวาระโอกาสต่างๆ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมามีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ ปกครอง
ทราบอย่างสม่าเสมอ และโรงเรียนมีสนาม และที่สาหรับจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม อาจเป็นเพราะโรงเรียน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน สร้างบรรยากาศที่ผู้ปกครองนักเรียนรู้สึกเป็นกันเอง ทาให้เกิด ความประทับใจและยินดี
ที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนกับโรงเรียนและมีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผุสดี แสงหล่อ (2555:
64-65) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่แสดงถึง
ความพึงพอใจ 1 ใน 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน มีการแจ้ง
ข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบและสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ กลมเกลี้ยง (2554: 63-64)
ได้ศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษา
ประชาอุทิศ) จังหวัดจันทบุรี พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบูรพา
พิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) จังหวัดจันทบุรี ในการบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก จึงสรุปได้ว่า
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การบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่มีหลายกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบ และงานแต่ละด้านมีความสาคัญเท่ากันทั้งหมด เป็น
งานที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่สามารถกาหนดได้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ต้องทาก่อน
3. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มตี ่อการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตามตัวแปรระดับ
การศึกษาในภาพรวมและรายด้านแทนระดั บการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน พบว่าผู้ปกครองนักเรียนที่ระดับ
การศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชิด พล
เรือง (2553: 56-58) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหินเทิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหินเทินตามการประกอบอาชีพโดยรวมไม่แตกต่างกัน
4. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การประถมศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตามตัวแปรรายได้ ของ
ผู้ปกครองของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีรายได้แตกต่างกัน โดยรวมและด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 ทั้ งนี้อ าจเป็ นเพราะความพร้ อมพื้น ฐานและปัจจั ยในการสนับสนุนกิ จกรรมทางการศึก ษา อาทิ การ
สนับสนุนทุนการศึกษา ตลอดจนความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จัง หวั ดระยอง 4 สั งกั ด สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารประถมศึก ษาระยอง เขต 1 ท าให้ผู้ป กครองพึ ง พอใจต่ อการจั ด
การศึกษาของโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับวิจยั ของ จิตราภรณ์ เอี่ยมสกุล (2547) และยุทธนา ศรีพิจารณ์ (2547) ที่พบว่า
ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ปริมาณการให้การบ้านแก่นักเรียนในแต่ล่ะวันมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา ดังนั้นโรงเรียนควรจัดให้มีการบ้านแก่นักเรียนอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปให้สอดคล้องกับเนื้อหาใน
วิชาที่ทาการเรียนการสอน และให้ความเอาใจใส่ดูแลในเรื่องการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็น สาคัญเพื่อให้
การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การจัดทาบัญชีสรุปรายรับ รายจ่ายรายงานผู้ปกครองทราบเป็นระยะ
ดังนั้น โรงเรียนควรมีการเตรียมพร้อมในเรื่องการให้บริการด้านข้อมูลเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล
เกี่ยวกับการสรุปรายรับ รายจ่าย ในส่วนที่ทางโรงเรียนจะให้ข้อมูลได้
3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ครูร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาของนักเรียน ดังนั้น ครูและผู้ปกครอง
ควรมีการประชุมวางแผนที่จะช่ วยหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนตลอดจนหาแนวทางป้องกันที่จะเกิด
ขึ้นกับนักเรียนในสถานศึกษา
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4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ โรงเรียนปราศจากอบายมุข แหล่งมั่วสุม และยาเสพติดต่างๆ ดังนั้นทาง
โรงเรียนจะต้องจัดให้มีการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน มีการจัดเครือข่ายป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนกับทางคณะครูนักเรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระหว่าง
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กับ โรงเรียนประถมศึกษาว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
2. ควรมีการศึกษาค้นคว้าเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจของผู้ ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจัง หวัดระยอง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ ต่อไป
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NBUE093: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ
A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON MATHEMATICS PROBLEM-SOLVING OF
PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS AT BANTHAD (SAHAPATANANUSORN) SCHOOL
THROUGH LEARNING MANAGEMENT USING THE SKILL EXERCISES
อารยา พิมพ์ทอง *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกทักษะและเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใน
ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ นัก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ห้ อ งเรี ย นที่ 1 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2559 โรงเรี ย นบ้า นธาตุ
(สหพัฒนานุสรณ์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จานวนนักเรียน 22 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่ อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จานวน 5
แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปั ญหาคณิตศาสตร์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
20 ข้ อ และแบบสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ แ บบฝึ ก ทั ก ษะในการแก้ โจทย์ ปั ญ หา
คณิตศาสตร์ จานวน 8 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้วิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในการแก้ โ จทย์ ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญ หาคณิตศาสตร์สูงขึ้น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, แบบฝึกทักษะ
Abstract
The purpose of the study was to compare learning achievement in solving Mathematics
problems of the students in the Pratomsuksa 4 students at Ban Dhat (Sahapattananusorn) school
between before and after learning management using skill test exercises. It was also aimed to study their
satisfaction. Samples of the study were 22 students in the 4th grade, class 4/1, Ban Dhat
(Sahapattananusorn) school, the Sisaket Primary Educational Area Office 1, in the first semester of 2016
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academic year. The tool used in the study was 5 skill exercise test on solving Mathematics problem
lesson plans, 20-items of 4 multiple-choice achievement tests, and 8-items of 5-rating scale questionnaire
to determine students’ satisfaction with the learning management using skill test in solving problems. The
data were analyzed by percentile, mean, Standard Deviation, and comparative analysis by Wilcoxon
Signed-Rank Test.
The findings of the study revealed as follows: 1) The students’ learning achievement on solving
Mathematics problem after learning using the skill test exercises was significant higher than before
learning at .05 level. 2) The students’ satisfaction with learning through the skill test exercises was at the
highest level.
Keywords: Learning Achievement, Using The Skill Exercises
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 22 ได้กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 ได้กาหนดไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้
คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ ด้านต่างๆ
อย่ า งสั ด ส่ ว นสมดุ ล กั น รวมทั้ ง ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม ค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ไว้ ใ นทุ ก วิ ช า
(สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2547: 12-14) และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุ ข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 3)
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 ได้ จั ด ให้ ค ณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น สาระการเรี ย นรู้ ที่
สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างรากฐานการคิดและเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและ
วิกฤตของชาติ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551: 45) โดยเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และสามารถนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาระดับสูงขึ้น
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นเป้าหมายสูงสุดของการสอนคณิตศาสตร์โดยมุ่งที่กระบวนการในการ
แก้ปัญหาด้วยความสามารถทางการคิดแก้ปัญหาควรจะเป็นจุดมุ่งหมายที่สาคัญในหลักสูตร (สมพร เกิดทอง. 2551:
3) ได้กล่าวว่า โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เปรียบเสมือนเครื่องมือในการฝึกผู้เรียนให้มีทักษะที่จะสามารถคิดแก้ปัญหา
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์แล้วความสามารถที่เกิดขึ้นจะเป็นกระบวนการซึ่งสามารถถ่ายโยงไปสู่ความสามารถในการคิด
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แก้ปัญหาอื่นๆ ได้ ผู้สอนในระดับประถมศึกษา จาเป็นต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรี ยนเกิดความเข้าใจมากกว่าความจาเกิด
ความสามารถตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์มากกว่ามุ่งเน้นเฉพาะคาตอบ โดยการฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับปัญหาในบทเรียนและปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนประสบในชีวิตประจาวัน
การสอนการแก้โจทย์ปัญหา การวิเคราะห์ความหมายของโจทย์ปัญหา และความเข้าใจโจทย์ปัญหาเป็น
ทักษะที่ยาก ดังนั้นผู้สอนอาจต้องช่วยชี้แนะให้นักเรียนสามารถตัดสินเกี่ยวกับปัญหาได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ค้นพบรูปแบบหรือวิธีการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง (สมพร เกิดทอง. 2551: 3) ได้เสนอขั้นตอนในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์โดยทั่วไปไว้ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การทาความเข้าใจโจทย์ปัญหา โดยจะต้องทาความเข้าใจ
สัญลักษณ์ต่างๆ ในโจทย์ปัญหา ขั้นที่ 2 เป็นการวางแผนในการแก้ปัญหา แยกแยะปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อ
สะดวกต่อการลาดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 เป็นการปฏิบัติตามแผน ซึ่งเป็นขั้นที่นักเรียนต้องลงมือทาการคิด
คานวณตามแผนการที่วางไว้ ในขั้นที่ 2 เพื่อจะได้คาตอบของปัญหา ขั้นที่ 4 เป็นการตรวจสอบวิธีการและคาตอบ
เพื่อความแน่ใจว่าถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งนักเรียนจะต้องรวบรวมความรู้ของเขาและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
เข้าด้วยกันเพื่อทาความเข้าใจและปรับปรุงคาตอบให้ดีขึ้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) ที่ผ่านมา
โดยเฉพาะเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นั้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นต่ากว่าเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ คือ
ปีการศึกษา 2557 ตั้งเป้าหมายในการวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ร้อยละ 75 นักเรียนทาได้ ร้อยละ
67.58 ต่ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์). O-net. 2557: 24) ปีการศึกษา 2558 ตั้งเป้าหมาย
ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ร้อยละ 75 นักเรียนทาได้ร้อยละ 69.08 ซึ่งก็ต่ากว่าเกณฑ์ (โรงเรียน
บ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์). O-net. 2558: 24)
จากแนวคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้วิจัยเห็นว่าแบบฝึกทักษะจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จึงนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ สาหรับนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ
(สหพัฒนานุสรณ์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) จากการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และเป็นพื้นฐานสาคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ชั้นสูงต่อไป
วัตถุประสงค์ของวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ บบฝึ ก ทั ก ษะในการแก้ โ จทย์ ปั ญ หา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์)
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในการแก้ โ จทย์ ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โ ดยใช้แบบฝึก
ทักษะ
นิยามศัพท์เฉพาะ
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง คาถามของวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นโจทย์ภาษา ซึ่งประกอบด้วย
ข้อความที่เป็นภาษาและตัวเลข โดยใช้กลวิธีการทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร ในการแก้ปัญหา
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แบบฝึกทักษะ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ที่ใช้ฝึก ทักษะให้กับผู้เรียนหลังจากเรียนจบเนื้อหา
ในช่วงหนึ่งๆ เพื่อฝึกฝนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความชานาญในเรื่องนั้น ๆ อย่างกว้างขวางแบบฝึก
ทักษะจึงมีความสาคัญต่อผู้เรียนไม่น้อยในการที่ช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเร็วขึ้น
ชัดเจน กว้างขวางขึ้น ทาให้การสอนของครูและการเรียนของนักเรียนประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพจึงนับว่า
เป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ครูสามารถนาไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่จุดหมายได้อีกด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้กาหนดรายละเอียด เกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ครูมีความพร้อมในการจั ดการเรียนรู้ และผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 2) การแก้โจทย์
ปัญหาการคูณ การหาร 3) การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึงความสามารถ ความสาเร็จและสมรรถภาพด้านต่างๆ
ของผู้เรียนที่ได้จากการเรีย นรู้อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่ง
สามารถวัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้แบบฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนจะ
ส่งผลให้นักเรียนทาโจทย์ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ หมายถึ ง ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์)
ซึ่งวัดได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจภายหลังการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ คือ เครื่องมือ หรือแนวทางในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามที่กาหนด
ไว้ในสาระการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มเพื่อให้การสอนเกิดประสิทธิภาพ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปั ญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนามาเป็นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
ทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) อยู่ในระดับมาก
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในการแก้ โจทย์ ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะสูงขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านธาตุ
(สหพัฒนานุสรณ์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จานวนนักเรียน 22 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จานวนนักเรียน 22
คน โดยใช้ประชากรทั้งหมดสาหรับการวิจัยครั้งนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จานวน 5 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ จานวน 8 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด. 2545: 102-103)
พึงพอใจมากที่สุด ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.51-5.00
พึงพอใจมากระดับคะแนนเฉลี่ย
3.51-4.50
พึงพอใจปานกลางระดับคะแนนเฉลี่ย
2.51-3.50
พึงพอใจน้อยระดับคะแนนเฉลี่ย
1.51-2.50
พึงพอใจน้อยที่สุดระดับคะแนนเฉลี่ย
1.00-1.50
การดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน
สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 216) วิธีดาเนินการทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ทาการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์)
2. ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) แล้วทาการทดสอบ
หลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน
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4. ตรวจผลการทดสอบและน าคะแนนที่ ได้ ม าวิเ คราะห์ โดยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ เพื่ อ ตรวจสอบ
สมมติฐานต่อไป
5. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) นาข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลาในการสอน
ทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน (สอนนอกเวลาเรียน) ซึ่ง ผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึก
ทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทั กษะในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) โดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน () แล้วนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อหาระดับความพึงพอใจ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 102-103)
พึงพอใจมากที่สุด ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.51-5.00
พึงพอใจมากระดับคะแนนเฉลี่ย
3.51-4.50
พึงพอใจปานกลางระดับคะแนนเฉลี่ย
2.51-3.50
พึงพอใจน้อยระดับคะแนนเฉลี่ย
1.51-2.50
พึงพอใจน้อยที่สุดระดับคะแนนเฉลี่ย
1.00-1.50
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดยใช้วิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่า Nonparametric Test
สรุปผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในการแก้ โจทย์ ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ มีประเด็นที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุดและมาก แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการ
แก้ โ จทย์ ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ มี ก ารเรี ย นรู้ ที่ ค่ อ ยๆ พั ฒ นาที ล ะขั้ น จากง่ า ยไปหายาก มี รู ป แบบที่ ส วยงาม มี
ภาพประกอบแต่ละเล่ม กิ จกรรมการเรียนรู้ เร้าให้อยากทา และนักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทา
กิจกรรมซึ่งสอดคล้องกั บงานวิจัยของดวงมาลา จาริชานนท์ (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้การอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ ด้วยแบบฝึกทักษะสาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ด้วยแบบฝึกทักษะ อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวรรณี พลสงคราม (2551: 79) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ เรื่องทศนิยม
และเศษส่วน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและ
เศษส่วนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของชูชาติ
อุน พานิ ช (2552) ท าการศึก ษาการใช้ แบบฝึ กทั ก ษะคณิต ศาสตร์เ รื่ อ ง ระบบจานวนเต็ม กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มโรงเรียนบัวหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท พบว่า นักเรียนที่เรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจานวนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ บัวเจริญ
และคณะ (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา Statistics I โดยการใช้แบบฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์ ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา อุตสาหกรรมเซรามิก หลักสูตร (4ปี) ชั้นปีที่ 2 พบว่า ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสถิติ อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทัก ษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สูงขึ้น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทา
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความก้าวหน้าทางการเรียน และผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ภัชราพร ปริโยทัย (2551) ได้พัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่าลาด สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ปีการศึกษา 2550 ผลการวิจัย
พบว่า ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์หลังการใช้ชุดฝึกสูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึก สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณี
พลสงคราม (2551: 79) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ค ณิต ศาสตร์ เรื่องทศนิยมและ
เศษส่วน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ผล
การศึกษาพบว่า คะแนนก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ แตกต่างกัน โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
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เรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพัฒนพงศ์ บรรณการ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยไทย
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้ เรื่อง การเป่าขลุ่ยไทยก่อน และหลัง
เรียนด้วยแบบฝึก เรื่องการเป่าขลุ่ยไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนหลังการใช้แบบฝึกนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเป่าขลุ่ยอยู่ในระดับสูงและนักเรียนมีความคิดเห็น
ต่อการใช้แบบฝึกอยู่ในระดับเห็นด้วยมากคือแบบฝึกช่วยส่งเสริมในด้านทักษะการเป่าขลุ่ยไทยและเข้าร่วมกลุ่มทา
กิจกรรมกับเพื่อนๆ ทาให้นักเรียนเป่าขลุ่ยไทยได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ บัวเจริญ และคณะ
(2553) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา Statistics I โดยการใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา อุตสาหกรรมเซรามิก หลักสูตร (4 ปี) ชั้นปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะ มีคะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ครูควรกระตุ้นให้
นักเรียนอยากเรียนรู้และฝึกการใช้ทักษะในการหาคาตอบด้วยตนเองในทุกขั้นตอน
2. ในการนาแบบฝึ กทักษะการแก้ โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ไปใช้ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ต้องศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ และสอนเนื้อหาสาระก่อนแล้วให้นักเรียนทาแบบฝึกทักษะการแก้
โจทย์ ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ขณะที่นัก เรียนทาแบบฝึ กทัก ษะการแก้ โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ครู ต้ องคอยดู แลให้
คาแนะนาช่วยเหลือ โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนช้า เมื่อนักเรียนทาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เสร็จ
และทาแบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เสร็จ ครูต้องตรวจผลงานแจ้งให้นักเรียนทราบ
และแก้ไขข้อบกพร่องทันทีที่พบ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ถูกต้อง และเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรน าวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ไ ปใช้ กั บ นั ก เรี ย นชั้ น อื่ น ๆ และในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ อื่ น ๆ เช่ น
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างที่เรียนจากแบบฝึกทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และวิธีการจัดการเรียนรู้อื่นๆ ในระดับชั้นอื่นๆ
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NBUE094: ความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
TEACHERS’ SATISFACTION TOWARDS PARTICIPATION IN WATDANSAMRONG
SCHOOL ADMINISTRATION UNDER THE SAMUT PRAKAN PRIMARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA OFFICE 1
นริตษา ด้วงมหาสอน *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่าน
สาโรง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จาแนกตามเพศและประสบการณ์ในการ
ท างาน กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ครู ข องโรงเรี ย นวั ด ด่ า นส าโรง สั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สมุทรปราการ เขต 1 จานวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t-test และ One–way ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.97, S.D. =
0.45) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
บริหารงบประมาณ (  = 4.06, S.D. = 0.48) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านบริหารงานบุคคล (  = 3.92,
S.D. = 0.49)
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีเพศต่างกันและประสบการณ์ในการทางานต่างกัน
มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารโรงเรี ย นวั ด ด่ า นส าโรง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมในการบริหาร, โรงเรียนวัดด่านสาโรง
Abstract
This research aimed to study the satisfaction of teachers towards participation in
Watdansamrong school administration under the Samut Prakan Primary Educational Service Area Office
1, classifying by gender and working experience. The samples of the research were 70 teachers in the
Watdansamrong school. The instrument used in collecting data was a 5-rating scale questionnaire on
participation in 4 aspects: academic, budget, human resources administration, and general
administration, which had a reliability of 0.96. The statistics used in data analysis were frequency,
percentage, mean, Standard Deviation, t-test, and One-way ANOVA.
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The results of research showed that
1. The overall teachers’ satisfaction was at a “high” level (  = 3.97, S.D. = 0.45), also
found at high level in every aspect. The aspect with the highest mean was the budget administration (  =
4.06, S.D. = 0.48), where as the aspect with the lowest mean was the human resources administration (  =
3.92, S.D. = 0.49).
2. Gender and working experience had no influence on the teachers’ satisfaction towards
participation in Watdansamrong school administration under the Samut Prakan Primary Educational
Service Area Office 1.
Keyworda: Participation in administration, Watdansamrong school
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ
เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข การดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิ ภาพ จาเป็นที่
จะต้องมีการกระจายอานาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 และเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กาหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8)
การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน
สังคมอื่น (มาตรา 9) และให้หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษา โดยนาประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชานาญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์กร กลุ่มบุคคลดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา
ในการจัดการศึกษานั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพประชากรของ
ประเทศ ก็คือสถานศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุในเกณฑ์ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตามนโยบายของรัฐ โดยเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติที่สามารถทา
ให้นโยบายของรัฐบาลเห็นผลการปฏิบัติที่เป็นจริงเกิดขึ้น และมีหน่วยงานระดับที่สูงกว่าสถานศึกษารับผิดชอบ
ร่วมกัน ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานหลายระดับรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการศึกษา แต่สถานศึกษาถือว่าเป็นหน่วยงาน
สาคัญยิ่ง เพราะเป็นหน่วยปฏิบัติการ ผลของการจัดการศึกษาจะเกิดขึ้นที่สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มี
บทบาทสาคัญและมีส่วนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการจัดการศึกษา ที่จะทาให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารแบบมีส่ว นร่วมของผู้บริหารจึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญ ที่สามารถเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนและผลักดันให้การดาเนินงานในสถานศึกษาเกิดประสิทธิผล ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานใน
ระดับปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องอาศัยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ของผู้บริหารเข้าสนับสนุน
เพื่อรวมใจของผู้ร่วมงานให้มีความเห็นตรงกันและสามารถทางานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาได้
การบริหารโรงเรียนมีความสาคัญและความจาเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้สังคมมีส่วน
ร่วม และตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 13 การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคมและตัวบ่งชี้
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ที่ 14 การให้ความร่วมมือกับชุมชน/สังคมที่ส่งผลต่อสถานศึกษา และในการบริหารงานโดยให้ครูมีส่วนร่วมนั้น ทาให้
เกิดประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจากแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุ
ราชการและการเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้และการทางานเป็นทีมของโรงเรียนวัดด่านสาโรงพบว่าครูมีความพึง
พอใจร้อยละ 70 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่าน
สาโรง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อที่จะได้นาผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานในด้านต่างๆ ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการทางาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญของปัญหา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับความพึงพอใจ การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารโรงเรียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ทาให้
ได้แนวคิดในการวิจัยความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
สถานภาพของครู ได้แก่
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ประสบการณ์ในการทางาน
2.1 น้อยกว่า 10 ปี
2.2 10– 20 ปี
2.3 มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป

ความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานโรงเรียนใน 4 ด้าน คือ
1. การบริหารงานวิชาการ
2. การบริหารงานงบประมาณ
3. การบริหารงานบุคคล
4. การบริหารงานทั่วไป

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติโดยรวมของครูโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการบริหาร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ที่ทาให้
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ครูเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะทางาน มีขวัญกาลังใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การทางาน
การบริหารโรงเรียน หมายถึง การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกั ดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้ง
ระบบ อันที่จะพัฒนาสมาชิกของสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน หรือประชาชน ให้มีทักษะ ความรู้ค วามสามารถ
ตลอดจนค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีงามตามที่สังคมได้กาหนดขอบข่ายงานไว้ 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย
1. ด้านการบริหารวิชาการ หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
การวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การประเมินมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของสถานศึกษา การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การนิเทศการสอนเพื่อช่วยเหลือแนะแนวครู เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
การเรียนการสอน
2. ด้านการบริหารงบประมาณ หมายถึง การจัดทาและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน และผลการดาเนินงาน การระดมทรัพยากร และการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา การจัดทาบัญชีการเงิน การบริหารบัญชี และการควบคุมดูแล บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง การสรรหาและ
การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการ
ส่งเสริมการพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดาเนิน การติดตาม ประเมินผล และจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสม
ต่อเนื่อง กาหนดภาระงานสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป หมายถึง การดาเนินงานธุรการ การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ การประสานงานและการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการศึ ก ษา การจั ด ระบบบริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ก ร งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดทาสามะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การส่งเสริม
ประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การส่งเสริม
งานกิจการนักเรียน การประชาสัม พันธ์งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของ
บุคคลชุมชนองค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานอื่นๆ การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม หมายถึ ง การกระจายอ านาจและความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห ารไปยั ง
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นการร่วมมือกันทางานให้บรรลุตามเป้าหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
รับผิดชอบ ส่งผลให้มีความรักองค์กร มีความสุขในการทางาน รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสารวจ ในลักษณะของการศึกษาและเปรียบเทียบ โดยมุ่งศึกษาความพึงพอใจ
ของครูต่อการมี ส่วนร่ วมในการบริหารโรงเรีย นวัดด่ านสาโรง สังกั ดสานั กงานเขตพื้นที่ก ารศึ กษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แ ก่ ครู ที่ ป ฏิบั ติ งานในโรงเรีย นวัด ด่ านสาโรง สั งกั ด สานั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 84 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนวัดด่านสาโรง อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จานวน 70 คน ได้จากการสุ่ม
ประชากรจากตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) จากนั้นทาการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple random sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม
1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
จาแนกงานบริหารสถานศึกษาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริหารงานวิชาการ 2) ด้านบริหารงานงบประมาณ 3)
ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป
2. กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับความพึ งพอใจ การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหาร
โรงเรียนใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริหารงานวิชาการ 2) ด้านบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล
และ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป
3. สร้างข้อคาถามในแบบสอบถามแต่ละด้านให้มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะที่กาหนดไว้
ได้ข้อคาถามดังนี้ 1) ด้านบริหารงานวิชาการ 2) ด้านบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4)
ด้านการบริหารงานทั่วไป
4. หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานบริหารสถานศึกษาจานวน 5
ท่าน เป็นผู้ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อความกับคานิยามศัพท์เฉพาะแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Item- Objective Congruence: IOC) ถ้าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ทั้งนี้
ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ความเที่ยวตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) ผลปรากฏว่ามีข้อคาถามใช้ได้ จานวน 40 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ 0.8-1
5. นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้รับการพิจารณาจากผู้เชีย่ วชาญนาไปทดลองใช้ (Try-out) กับ
ครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้อโดยวิธี Item–Total Correlation โดย
กาหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ไว้ใช้เป็นคาถามจริง ได้ค่าอานาจจาแนกอยู่ที่ 0.280.82
6. วิเคราะห์ห าค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่า สัมประสิท ธิ์แอลฟ่าของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96
7. นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่สมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของครูและบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศและ
ประสบการณ์ในการทางานโดยหาความถี่ และร้อยละ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2286

24 มีนาคม 2560

2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา โดยหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อ รายด้าน และภาพรวม
3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยการทดสอบความแตกต่างด้วยค่ าสถิติ t-test และ One-way
ANOVA
สรุปผลการวิจัย
1. ระดับความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (  = 3.97, S.D.=
0.45) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ (  = 4.06, S.D.= 0.48) และค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ ด้านการบริหารงานบุคคล (  = 3.92, S.D.= 0.49) สรุปรายด้านดังนี้
1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า ความพึงพอใจของครู โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
(  = 3.98, S.D.= 0.51) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งเสริมให้ครูประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันภายในโรงเรียน (  = 4.11, S.D.= 0.71) และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ครูมีส่วนร่วมในการ
กาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล การเทียบโอนความรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
(  = 3.79, S.D.= 0.72)
1.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่า ความพึงพอใจของครู โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก (  = 4.06, S.D.= 0.48) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการจัดทาแผนการตรวจสอบติดตาม
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดยแจ้งให้
บุคลากรได้รั บทราบผลการดาเนินงาน (  = 4.21, S.D.= 0.66) และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษาจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา โดยครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชน มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาความเหมาะสมใน
การเสนอของบประมาณ (  = 3.83, S.D.= 0.70)
1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า ความพึงพอใจของครู โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
(  = 3.92, S.D.= 0.49) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา (  = 4.07, S.D.= 0.55) และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ มอบหมายงานให้ตรงกับ
ความรู้ความสามารถของครู โดยมีการสอบถามความคิดเห็นของครู (  = 3.79, S.D.= 0.68)
1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า ความพึงพอใจของครู โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
(  = 3.94, S.D.= 0.54) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์
อย่างหลากหลายรูปแบบ (  = 4.01, S.D.= 0.63) และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และ
อานวยความสะดวกในการบริหารทั่วไป โดยสารวจปัญหาและความจาเป็นของการทางาน (  = 3.84, S.D.= 0.77)
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการทางาน
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผล
1. ความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.97, S.D.= 0.45) และเมื่อพิจารณา
รายด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจสูงสุด ในด้านการบริหารงาน
งบประมาณ (  = 3.98, S.D.= 0.51) และพึงพอใจต่าสุด ด้านการบริหารงานบุคคล (  = 3.92, S.D.= 0.49) อาจ
เป็ น เพราะผู้ บ ริ ห ารมี ค วามรู้ ค วามสามารถทั้ ง ในด้ า นการบริ ห ารการจั ด การงบประมาณในด้ า นต่ า งๆอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น
ส่วนของหน่วยงานราชการอื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่าง
เข้มแข็ง ทั้งนี้มีการสร้างขวัญและกาลังใจต่อบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ในการทางานอย่างมีระบบ
ส่งเสริมสนับสนุน ให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อจะนามาพัฒนาโรงเรียน
ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2553 (ฉบับที่ 3) กาหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8) จัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัด
การศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
สถาบันสังคมอื่นและหน่วยงานทางการศึกษา โดยนาประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชานาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
องค์กร กลุ่มบุคคลดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา จึงทาให้บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรณันต์ สุขสมบูรณ์ (2553) ที่ทาการศึกษาความ
พึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน ของผู้บริหารโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
2. จากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่านสาโรง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาแนกตามเพศและประสบการณ์ พบว่า ครูที่มี
เพศและประสบการณ์ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่ทั้งเพศชายและเพศหญิง และครูที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มี
ความรู้ความเข้าใจหลั กการบริ หารงานของผู้บริ หารโรงเรีย นที่ไม่ต่า งกัน มีส่วนร่ วมในการทางาน ร่ว มคิด ร่ว ม
แก้ปัญหาที่ไม่ต่างกัน ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านการบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริหารงานให้มี
คุณภาพและเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ต้องเปลี่ยนไปตามรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการศึกษาโดยมีก ารประชุมอบรม
สัมมนา เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนทันต่อข่าวสารข้อมูล เป็นผลให้ผู้บริหารโรงเรียนปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ให้ทันกับ
การเปลี่ ย นไปของเหตุ ก ารณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ก ารสั่ ง งานตามค าสั่ ง หนั ง สื อ เป็ น ขั้ น ตอนอย่ า งมี ร ะบบและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมมากขึ้น ทาให้การบริหารของผู้บริหารเป็นไปตามระบบและครูมีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับหมายเป็นอย่างดี ทาให้เกิดความพึงพอใจต่อระบบการทางาน และการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่าน
สาโรงที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดาวัลย์ ใจไว (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครู
ต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 จาแนกตาม ประสบการณ์การทางาน และวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อลิษา มงคล (2556) ศึกษาและวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการจัด
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การศึกษาของโรงเรียนน้ารินพิทยาคม อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จาแนกตาม เพศ ประสบการณ์การสอน และ
วุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ครูมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ผู้บริหารควรมีการวิเคราะห์สภาพความต้องการต่างๆ ติดตามประเมินผล เพื่อนามาพัฒนางาน
บริหารบุคคล และมีการรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเฉพาะด้าน ที่จะนาไปสู่ความพึงพอใจของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนวัด
ด่านสาโรง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 เพื่อที่จะได้ทราบข้ อมูลว่าการ
บริหารงานลักษณะใดมีปัญหามากน้อยแตกต่างกัน และสามารถกาหนดรูปแบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่
เหมาะสมต่อไปสามารถนามาปรับและพัฒนาระบบการทางาน บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน ปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อการ
บริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นวั ด ด่ า นส าโรง สั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สมุทรปราการ เขต 1 เพื่อจะทาให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริหารและครูในการร่วมกันบริหารสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
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NBUE095: ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขต
สะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
THE SATISFACTION OF TEACHERS ON ACADEMIC ADMINISTRATION OF THE SCHOOL
ADMINISTRATORS, SAPHAN SOONG DISTRICT OFFICE, DEPARTMENT OF EDUCATION
BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
เกษราภรณ์ สอนนนฐี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คาเพชร ภูริปริญญา 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารในโรงเรียน สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศและ
ประสบการณ์การสอนของครู
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูสายผู้สอนในโรงเรียน สานักงานเขตสะพานสูง สังกัด
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จานวน 108 คน ซึ่งได้มาจากการประมาณค่าขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan
ผลการวิจัยพบว่า
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 108 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง โดยมีประสบการณ์สอน 6-10 ปี กับเกิน 10 ปี ขึ้นไป มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีประสบการณ์การสอน 1-5 ปี
1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขตสะพานสูง สังกัด
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขต
สะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้าน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียน สานักงาน
เขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ ของ
ผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขตสะพานสูง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน โดยครูที่เป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่า
ครูที่เป็นเพศชาย และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีประสบการณ์การต่ างกัน มีความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐาน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความพึงพอใจของครู, การบริหารงานวิชาการ
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Abstract
This research aims to study and compare the satisfaction of teachers on academic administration
of the school administrators, Saphan Soong District Office, Department of Education Bangkok Metropolitan
Administration (BMA), which divided by gender and working experience.
108 governance teachers from schools in that affiliated in Saphan Soong District Office,
Department of Education BMA, were selected by sampling technique of Krejcie & Morgan.
The results revealed that:
The sample group consists of 108 individuals; the majority of which are female with a teaching
experience of “between 6-10 years” and “more than 10 years”, followed by a teaching experience of
“between 1-5 years”.
1. Overall and in each approaches, the satisfaction of teachers on academic
administration of the school administrators, Saphan Soong District Office, Department of Education BMA; is in
the “Satisfied” level, expect in “Course development” that is in the “Very satisfied” level.
2. Overall, the teachers’ satisfaction comparison on academic administration of the school
administrators, Saphan Soong District Office, Department of Education BMA that was divided by gender,
are not significant different at .05. level. Female teachers were more satisfied than males. Besides, when
considering in each approache found no significantly difference.
3. Overall, the teachers’ satisfaction comparison on academic administration of the school
administrators, Saphan Soong District Office, Department of Education BMA that was divided by working
experience, are neither significantly different nor corresponding to assumption. Besides, when considering
in each approache found the academic administration approach significantly difference at .05.
Keywords: The Satisfaction of Teachers, Academic Administration
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กาหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดกระจายอานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไป ไปยังสถานศึกษาจึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะจัดการงานเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ โดยที่งาน
วิชาการเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ มาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาได้กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
การบริหารงานวิชาการให้ประสบผลสาเร็จจะต้องมีการวางแผนงานวิชาการ โดยมีการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1) การวางแผนการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ สร้างความตระหนักศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ
กาหนดขอบข่ายภารกิจงาน การจัดทาแผนงานวิชาการนาแผนไปปฏิบัติ ประเมินผล วิเคราะห์ผลจากการประเมิน
และพัฒนางานวิชาการ 2) การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ สร้างความตระหนักศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา
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ความต้องการ วางแผน และดาเนินการ จัดการเรียนการสอนจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ การจัดการสื่อ และนวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนา การพัฒนา
การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการให้เอื้อต่อการเรียน ส่งเสริมการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส 3) การนิเทศการศึกษา ได้แก่
สร้างความตระหนักศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ วางแผนจัดทาโครงการนิ เทศภายใน ดาเนินการนิเทศ
ภายในตามโครงการ ประเมินผลโครงการสานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีโรงเรียน
ในสังกัด จานวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน โรงเรียนสุเหร่าซีรอ
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ซึ่งมีอานาจหน้าที่และรับผิดชอบ
จัดการศึกษาในระบบให้เป็นไปตามสาระบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 รวมทั้งการจัดการศึกษาตามนโยบาย และการกากับ
ดูแลของสานักการศึกษาในการบริหารจัดการระดับโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ได้ริเริ่มให้โรงเรียนมีความสามารถใน
การบริหารจัดการด้วยตนเอง มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาได้สอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียน
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่จะนาไปสู่ความสาเร็จดังที่กล่าวนั้น ประกอบด้วยสถานที่มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพ
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้า นการจัดการเรียนรู้และระบบการ
บริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวก เป็นความสุข
ของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบสนองความพึงพอใจ การปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน
คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจที่ทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นที่มีความมุ่งมั่นที่จะทางาน มีขวัญและกาลังใจ
สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทางาน รวมทั้งการส่งผลต่อความสาเร็จและเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์การ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการบริหารงานในสถานศึก ษาให้ประสบผลสาเร็จนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถที่จะนาปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความพึงพอใจและ
ปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้ ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจของครู
ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ในการ
บริหารงานวิชาการ จึงนามาวิจัยในขอบข่ายงานวิชาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการบริหารการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
ในโรงเรียน สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น อันจะเป็นการช่วย
สนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขต
สะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขต
สะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศและประสบการณ์การสอนของครู
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูสายผู้สอนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน สานักงาน
เขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จานวน 150 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูสายผู้สอนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน สานักงาน
เขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จานวน 108 คน ซึ่งได้มาจากการประมาณ
ค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ จาแนกตาม
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 ประสบการณ์การสอน
1.2.1 ประสบการณ์การสอน 1-5 ปี
1.2.2 ประสบการณ์การสอน 6-10 ปี
1.2.3 ประสบการณ์การสอน 10 ปี ขึ้นไป
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่ดี ความรู้สึกชอบ มีความสุข หรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งนั้นๆ ในทางด้านบวก และถ้าบุคคลมีความพึงพอใจต่อสิ่งใดแล้วก็จะมีผลด้านการตอบสนองตามด้วยการอุทิศ
แรงกาย แรงใจ และสติปัญญา เพื่อที่จะทาในสิ่งนั้นๆ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารด้านงานวิชาการของโรงเรียนรวมถึงกิจกรรมทุกอย่างใน
โรงเรียนที่เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งศึกษาความพึงพอใจในขอบข่าย
งานวิชาการ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้
3. ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
4. ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
จานวน 6 โรง ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โรงเรียนสามแยก
คลองหลอแหล โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว
ผู้บริหาร หมายถึง บุคลากรที่ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา ทาการ
บริหารโรงเรียน ดูแลระบบการบริหารงานของโรงเรียนสานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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ครู หมายถึง ข้าราชการครูสายผู้สอนในโรงเรียน สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในขอบข่าย
4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 4) ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ดังภาพประกอบ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ประสบการณ์การสอน
2.1 ประสบการณ์การสอน 1-5 ปี
2.2 ประสบการณ์การสอน 6-10 ปี
2.3 ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนในขอบข่ายงาน 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร
2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้
3. ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
4. ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานในการวิจยั
1. ครูที่มีเพศต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียน สานักงาน
เขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
2. ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียน
สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 150 คน จาก 6 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน สานักงานเขตสะพานสูง สังกัด
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ประจาปีการศึกษา 2559 กาหนดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของ Krejcie; & Morgan
กลุ่มตัวอย่างจานวน 108 คน แล้วดาเนินการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียน
เป็นชั้น ตามสัดส่วนของจานวนประชากรแล้วจึงทาการสุ่มอย่างง่าย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาจากตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีความพึงพอใจ และทฤษฎีการบริหารงาน
วิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดคานิยามศัพท์และสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
2. นาผลการศึกษาจากข้อ 1 มาสร้างแบบสอบถาม ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการ ตาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยกาหนดขอบเขตและเนื้อหาให้ครอบคลุมคานิยามความพึงพอใจของครูต่อ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียน สานักงานเขตสะพานสูง สัง กัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยกาหนดกรอบ
องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการบริหาร
จัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้
3. นาร่างแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ด้านเนื้อหา และสานวนภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม และปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
4. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว นาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (content validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (Index of item-objective
congruence: IOC ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.6-1.00
5. นาร่างแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .912
7. จัดพิมพ์แบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าความเชื่อมั่นแล้วเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ จากนั้นนาไป
เก็บข้อมูลจากครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่า
ร้อยละ
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สานักงาน
เขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขต
สะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ โดยใช้ t-test
4. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขต
สะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนกตามประสบการณ์การสอน ใช้การวิเคราะห์หาค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) หากมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจะ
เปรียบเทียบค่าคะแนนเป็นรายคู่ ตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Post hoc Comparison)
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสานักงาน
เขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียน สานั กงานเขตสะพานสูง
สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียน สานักงาน
เขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.22, S.D. = 0.45) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.88, S.D. = 0.39)
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารในโรงเรียน
สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
วิชาการ ของผู้บริหารในโรงเรียน สานักงานเขตสะพานสูง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน โดยครูที่เป็นเพศหญิง มีความ
พึงพอใจมากกว่าครูที่เป็นเพศชาย และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีประสบการณ์การต่างกัน มีความพึงพอใจของครูต่อ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐาน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียน สานักงาน
เขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร พบประเด็นที่น่าสนใจผู้วิจัยนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขตสะพานสูง
สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียน
สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักร่วมคิดร่วมทา
ช่วยเหลือเกื้อกูล ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ทั้งนี้ผู้บริหารให้
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ความสาคัญการบริหารงานวิชาการเป็นลาดับแรก เพราะการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลัก คุณภาพการสถานศึกษา
จะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี หลงสวัสดิ์
(2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานขอโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระราชูปถัมภ์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน
ขอโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระราชูปถัมภ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุท รปราการ เขต 2 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1.1 ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา นอกจากนั้น
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งนี้อาจเพราะการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอนโดยพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดรับกับ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่
สามารถนาไปปฏิบัติจริง เช่น การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรู้จัก การคิด
วิเคราะห์ ใช้วิธีการเรียนรู้หลากหลายให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จัดให้มีการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมในทุกวิชา นาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2551: 116) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสารหลักสูตรว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมุ่งมั่นสร้างสร้างระบบคุณภาพให้เกิดขึ้นใน
สถานศึกษากาหนดทิศทางและนโยบายที่ชัดเจน ปรับปรุงยกระดับมาตรฐาน และกาหนดขั้นตอนทางานเป็นทีม
มีส่วนร่วมในการบริหารงานในสถานศึกษา รวมทั้งการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน พัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และระดมทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1.2 ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลที่แท้จริงกับนักเรียน
รองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และผู้บริหารได้จัดอบรมเพิ่ม
ความรู้ด้านวิชาการให้กับครูอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารโรงเรียนได้ทาแผนงานและโครงการงานวิชาการของสานัก
การศึกษาศูนย์วิชาการเขต และโรงเรียนเครือข่ายไว้ชัดเจน โดยมีแนวทางดาเนินการสอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษา
ของกรุงเทพมหานคร และได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาสื่อการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ครูได้มีสื่อ
การเรียนการสอนได้อย่างพอเพียง จึงทาให้ครูมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน โดยมีสื่ออุปกรณ์ช่วยสอน
รวมถึงการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป การสอนแบบให้นักเรียนร่วมกันทาสื่อ ร่วมกันคิด
ปฏิบัติจริง การบริหารงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานการเรียนการสอน การจัดครูประจาชั้น และครูประจาวิชาให้
เหมาะสม มีการจัดทาเอกสารประกอบหลักสูตร เช่น แผนการสอน และเอกสารที่เกี่ยวข้องสาหรับครูให้เพียงพอ
ทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย พีรณันต์ สุขสมบูรณ์ (2553: บทคัดย่อ) ได้ทาการ
วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนได้ปฏิบัติงานวิชาการ โดยสนับสนุนให้ครูมีการอบรมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนประกอบหลักสูตร และมีการประเมินผลงานทุกปีอยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ คือ ผู้บริหารนาการนิเทศมาใช้เพื่อส่งเสริมให้ครูได้
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พัฒนาตนเองทางได้วิชาการ รองลงมาคือ ผู้บริหารจัดทาปฏิทินและตารางการนิเทศภายในโรงเรียน และผู้บริหาร
ดาเนินการให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน ทั้งนี้เพราะการนิเทศภายในผู้บริหารคานึงถึงความรู้สึกของครูทุกคนว่าตนได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน และรู้สึกภาคภูมิใจว่า การบริหารเป็นแบบประชาธิปไตยเป็นการร่วมมือในการแนะนา
วิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นวิธีการส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนแต่ละคนได้ แสดงออกในการพัฒนาการสอน
ของตน นับเป็นการเสริมความสามารถพิเศษที่ซึ่งยังผลให้บุคลากรมีขวัญดีขึ้นซึ่งช่วยให้ครูได้พบปะ ปรึกษา แลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ นับเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้ทางานร่วมกัน และมีการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ และการอยู่อย่างกัลยาณมิตร สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลเทพ ลาเหลือ
(2552: 77) ได้กล่าวว่า ข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
การนิเทศของผู้นิเทศภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะผู้นิเทศภายในโรงเรียนได้ชี้แจงให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการนิเทศ ผู้นิเทศมีการวางแผนปฏิบัติการในการที่จะออกนิเทศภายในโรงเรียน
อย่างมีขั้นตอนและต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ผู้นิเทศภายในโรงเรียนมีความสามารถในการให้คาแนะนาวิธีการจัดการเรียน
การสอนใหม่ๆ ให้กับคณะครูภายในโรงเรียน นามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และผู้นิเทศกับคณะครูได้ร่วมกัน
กาหนดจุดมุ่งหมายและทิศทางของการทางาน โดยให้สอดคล้องกับภารกิจของงานในหน้าที่ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กฤษฎา กัลปดี (2552: 105) ได้ กล่าวว่า ครูผู้นิเทศได้ปฏิบัติการนิเทศภายใน โดยการตรวจแผนการสอน
สังเกตการณ์สอน ให้คาปรึกษา รวมถึงการประชุมปรึกษาหารือ การสนทนาวิชาการ และการบริการเอกสารวิชาการ
กับครูผู้สอนอยู่ในระดับดี ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า ครูผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการนิเทศภายใน
ทาให้สามารถนาความรู้ที่ไดโดยการตรวจแผนการสอน สังเกตการณ์สอน ให้คาปรึกษา รวมถึงการประชุมปรึกษาหารือ
การสนทนาวิชาการ และการบริการเอกสารวิชาการกับครูผู้สอนอยู่ในระดับดี ที่เป็น เช่นนี้อาจเพราะว่า ครูผู้นิเทศมี
ความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการนิเทศภายใน ทาให้สามารถนาความรู้ที่ได้มาสู่การปฏิบัติงานจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา วางแผน กาหนดทางเลือกการสร้างสื่อ และเครื่องมือ
ร่วมมือกันโดยกาหนดการนิเทศภายใน เป็นไปอย่างกัลยาณมิตรนิเทศ
1.4 ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูนา
ผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
รองลงมาคือ ผู้บริหารได้ให้ความรู้ในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ และผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ทาวิจัยในชั้นเรียน
ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะการจัดทาข้อมูลวัดผลประเมินผล สถิติการเลื่อนชั้น ซ้าชั้นของนักเรียน
เป็นที่ยอมรับ และได้มาตรฐาน เป็นระเบียบปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่โรงเรียนจะจัดทาหลังการสอบไล่ปลายปีเพื่อรายงานสานักงานเขต และสานักการศึกษา ตามลาดับ
และยังใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปด้วย ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารในโรงเรียน สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้โรงเรียนให้ความสาคัญการบริหารงานวิชาการ
เป็นอันดับแรก เพราะการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลัก คุณภาพของโรงเรียนจะพิจารณาได้จากผลงานด้านงาน
วิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน โดยคานึงถึงความสามารถของครูและความต้องการ
เลือกวิชาที่ครูถนัดตามความเหมาะสม การร่วมมือประสานความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียน การนิเทศอย่าง
สม่าเสมอเป็นการแนะนาร่วมมือและให้เกียรติกับครูมีความพึงพอใจมากทางานอย่างมีความสุข เต็มใจและพอใจ
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เนื่องจากผู้บริหารงานวางแผน กาหนดนโยบายชัดเจนกับครูมีเวลาพอเพียง ร่วมคิดร่วมทา ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นกันเอง
กับครูตามนโยบายของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามนโยบายของสานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา นุตราวงศ์ (2552: 57) กล่าวถึงผู้บริหารโรงเรียนว่าจะต้องเป็นผู้นาทางวิชาการ
และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานและหลักสูตร ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ ให้สามารถ
ช่วยเหลือให้คาแนะนาแก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตัดสินใจในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับบริบทความต้องการของโรงเรียน นอกจากนั้นผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ระบบตรวจสอบและประกันคุณภาพเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและปรับปรุงการจัด
การศึกษาเพื่อให้บรรลุผลตามที่คาดหวังไว้ต่อไป
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียน สานักงาน
เขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ ของ
ผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขตสะพานสูง โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุภาพ
วาทีทอง (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีตอ่ การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน จาแนกตามสถานภาพ มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรี ยน
สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนกตามประสบการณ์การทางาน พบว่า โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และรายด้านที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านการบริหาร
จัดการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนได้รับการพั ฒนาด้านการบริหารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถบริหารงานให้มีคุณภาพและเข้าใจบทบาทหน้าที่ ที่ต้องเปลี่ยนไปตามรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการศึกษา
โดยมีการประชุมอบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนทันต่อข่าวสารข้อมูล เป็นผลให้ผู้บริหารโรงเรียนปรับเปลี่ยน
บทบาทหน้าที่ให้ทันกับการเปลี่ยนไปของเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม มีการสั่งงานตามคาสั่งหนังสือเป็นขั้นตอนอย่างมี
ระบบ ทาให้การบริหารของผู้บริหารเป็นไปตามระบบ และครูมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับหมายเป็นอย่างดี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเกียรติ อินทร์ณรงค์ (2548: 84) ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูราชครูต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์
ทางานน้อยและประสบการณ์ทางานมาก มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา รายด้าน
แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดประชุมครู และให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา
2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกาหนดให้ครูเตรียมการสอนล่วงหน้า
และจัดทาแผนการสอน จัดสภาพห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด
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3. ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีการประเมินผลการนิเทศภายในเพื่อให้
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนแก่ครู และจัดสัมมนา อบรม เกี่ยวกับการนิเทศ ร่วมเป็นคณะกรรมการ
การนิเทศภายใน นาผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ทบทวนการจัดระบบ และกระบวนการจัดระบบ
การนิเทศภายใน กระบวนการนิเทศวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา
4. ด้ านการส่ งเสริ มให้ มี การวิ จั ยเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพการจั ดการเรี ยนรู้ ผู้ บริ หารควรส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียน นาผลการวิจัยมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษารูปแบบความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ควรศึกษาการทาวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
3. ควรทาวิจัยโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต
หรือใช้หลายรูปแบบร่วมกัน
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NBUE096: ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้าน
หนองม่วง อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
PARENTS’ SATISFACTION ON GENERAL ADMINISTRATION OF BAN NONGMUANG
SCHOOL, WANGCHAN DISTRICT RAYONG PROVINCE
วิศัลยา ประสงค์แก้ว *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2559 จานวน 134 คน เครื่องมือในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ด้านงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านงานประชาสัมพันธ์
และด้านงานบริการสาธารณูปโภค ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน, การบริหารงานทั่วไป
Abstract
This research aimed to study parents satisfaction for general administration of Ban NongMuang
School, Wang Chan District, Rayong Province. The samples consisted 134 students’ parents whose their
students were studying in Ban Nong Muang School Wang Chan District Rayong Province during
academic year 2016. The tool used for research was a rating scale questionnaire. It was evaluated at 5 levels.
The reliability was 0.83. The statics, there were frequency, percentage, mean, and Standard Deviation.
The results revealed that
Parents’ satisfaction on general administration of Ban Nong Muang School Wang Chan
District, Rayong Province, was at a “high” level in every aspect, as follows: relationship between school
and community, facilities and environments, public relation, and public utility service, respectively.
Keywords: Parents Satisfaction for General Administration
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 การบริหาร
และจัดการศึกษาโดยกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธ์ในการจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และ
ความต้องการของท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเป็นการ
บริหารองค์การสถาบันการศึกษาที่มีความสาคัญที่จะพัฒนาการศึกษาให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นแนวทางสาคัญที่จะพัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่จาเป็นที่จะให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนต้องปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาใหม่สามารถออกแบบระบบการจัดการศึกษา หรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นในการดารงชีวิตต่อไป (ภาณพงศ์
ทองขอน. 2553: 1)
โรงเรียนบ้านหนองม่วงเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา เปิดทาการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 ดาเนินการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาโรงเรียนโดยได้พัฒนาองค์กร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กบั ผู้เรียน ซึ่งการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนที่ดี โดยมุ่งเน้นถึงผู้รับบริการตาม
ระบบบริหารจัดการที่ดี หากโรงเรียนใดมีความสามารถในการเข้าใจความต้องการและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ปกครองได้ ก็จะทาให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจและมีความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนนั้น
การบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองม่วงได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน และ
องค์กรต่างๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี จากการศึกษาพบว่าจานวนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วงเพิ่มขึ้นทุกปี ทาให้การ
บริหารจัดการด้านการบริหารงานทั่วไปมีปัญหาในด้านงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นความเพียงพอ
ของอาคารเรียนหรือห้องน้า ห้องส้วม ความสะอาดภายในโรงอาหาร หรือห้องน้า ห้องส้วม รวมทั้งสถานที่พักผ่อนหรือ
ความสะดวกสบายภายในโรงเรียน ด้านงานประชาสัมพันธ์ เช่น การแจ้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ปกครอง การ
ประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เช่น การจัดสวัสดิการการจัดกิจกรรมต่างๆ
รวมถึงการให้ความร่วมมือเกี่ยวกับงานประเพณีที่สาคัญต่างๆ ด้านงานบริการสาธารณูปโภค เช่น การจัดบริการโทรศัพท์
สาธารณะ การจัดบริการน้าดื่ม หรือการจัดบริการเรื่องพาหนะในการเดินทางไป-กลับของนักเรียน ซึ่งทุกอย่างเป็นปัญหา
ที่เกิดขึ้น จึงทาให้การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามแผนและนโยบายของคณะครู
และผู้บริหารโรงเรียนไม่สามารถดาเนินงานได้ครอบคลุม ซึ่งทางโรงเรียนได้ดาเนินการให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาโดยมีแนวทางในการปฏิบัติ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง
ผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้มีส่วนที่สาคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน การที่โรงเรียนจะเป็นที่ยอมรับและ
เชื่อถือจากผู้ปกครองหรือชุมชนนั้นมีปัจจัยหลายประการ ได้แก่ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน แผนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรและการสอน ความพร้อมในการจัดการศึกษา ค่านิยมของคนในสังคม รวมทั้งงานประชาสัมพันธ์ งานสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานบริหารสาธารณูปโภค หรือแม้แต่งานอาคารสานที่และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งประกอบเหล่านี้
โรงเรียนจึงเป็นสถานที่ที่ผู้ปกครองตั้งความหวังให้เป็นสถานที่ให้ความรู้ ฝึกทักษะในการทางาน ฝึกนิสัยให้เป็นคนดี
มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ในการดาเนินงานของโรงเรียนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2303

24 มีนาคม 2560

นโยบายของโรงเรียน วิธีการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งความพึงพอใจของผู้ปกครองจะมีผลกระทบต่อการ
บริหารงานของโรงเรียน ถ้าชุมชนและผู้ปกครองพอใจมากก็จะได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดี ในการช่วยเหลือ
โรงเรียนส่งผลให้การดาเนินงานจัดการเรียนการสอนได้ดี นักเรียนก็จะมีคุณภาพ ถ้าผู้ปกครองไม่พอใจ หรือพอใจน้อย
ก็จะไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการช่วยเหลือโรงเรียน ทาให้การดาเนินงานจัดการเรียนการสอนไม่ประสบผลสาเร็จ
ผู้ศึกษาในฐานะเป็นครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านหนองม่วง มีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อจะ
ได้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาในการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนให้เกิดผลดีแก่นักเรียน
สอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งพัฒนาการดาเนินงานของ
โรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานทั่วไป หมายถึง ความรู้สึกดี ความรู้สึกชอบ และเป็นความประสงค์ที่
ได้รับการตอบสนอง ในการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ใน 4 ด้าน ซึ่ง
วัดได้จากคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจ คือ ด้านงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านงานประชาสัมพันธ์
ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และด้านงานบริการสาธารณูปโภค ดังนี้
1. ด้านงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม หมายถึง การดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน อาคารเรียน
และอาคารประกอบการต่างๆ ความสะอาดของห้องน้า ห้องส้วม ทั้งของครูและนักเรียน การจัดตกแต่งอาคารสถานที่
รอบๆ บริเวณโรงเรียน ความสะอาดภายในโรงอาหาร การจัดโต๊ะรับประทานอาหาร ความพอเพียงของอาคารสถานที่
และสิ่งอานวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ความปลอดภัยของพาหนะที่จอดในโรงเรียน สภาพของ
อาคารเรียน มีความมั่นคงและปลอดภัยต่อนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน ความพอเพียงของห้องเรียนและห้อง
บริการอื่นๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล ฯลฯ สถานที่พักผ่อนหรือความสะดวกสบายภายในบริเวณ
โรงเรียน
2. ด้านงานประชาสัมพันธ์ หมายถึง การแจ้งและเผยแพร่ข้อมู ลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบ
การประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนทาได้กระจายทั่วทุกพื้นที่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าของ
การเรียนการสอนให้ผู้ปกครองทราบ การยกย่องเชิดชูนักเรียนที่ทาความดีให้ได้รับทราบ ประสานงานและขอความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม
ของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ การแจ้งความเคลื่อนไหวของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
3. ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การยกย่องเชิดชูผู้ปกครองที่ให้ความอุปการะ
และความร่วมมือกับโรงเรียน เช่น การมอบเกียรติบัตรให้ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ส่งเสริมอาชีพของโรงเรียนให้กับชุมชน เช่น การให้ความรู้ด้านอาชีพรวมทั้งการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้บริการด้านอาคารสถานที่และความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงานประเพณีสาคัญ
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ต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมของชุมชน เช่น จัดแข่งขันกีฬา การจัดประชุม การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง เช่น การจัดหาทุนการศึกษา
ให้นักเรียน การนาข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ปกครองและชุมชนมาดาเนินการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน การเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น การจัดกิจกรรมที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างสม่าเสมอ
4. ด้านงานบริการสาธารณูปโภค หมายถึง การจัดบริการด้านสาธารณูปโภคของโรงเรียนให้กับนักเรียน
เช่น มีโทรศัพท์สาธารณะ มีการจัดบริการน้าดื่มฯ การจัดบริการเรื่องพาหนะในการเดินทางไป-กลับโรงเรียน การดาเนินการ
พัฒนาระบบสาธารณะให้บริการแก่ผู้ปกครองและชุมชน การจัดบริการสุขภาพอนามัยของโรงเรียนให้กับนักเรียน เช่น
การตรวจสุขภาพประจาปี
ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง บิด า มารดา หรื อบุคคลอื่น ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วงที่เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอนให้ได้รับการศึกษามีวิชาความรู้ ความสามารถ
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนบ้านหนองม่วงตั้งอยู่ที่ บ้านหนองม่วง ตาบลชุมแสง อาเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่
กาหนดในพระราชบัญญัติสถานศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ตามแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดใน
การค้นคว้าวิจัย ดังภาพประกอบ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพส่วนบุคคล
1. ระดับการศึกษา
1.1 ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น
1.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
อนุปริญญา (ปวส.)
1.3 ปริญญาตรี ปริญญาโท
2. อาชีพ
2.1 เกษตรกรรม
2.2 รับจ้างและอื่นๆ
2.3 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารงานทัว่ ไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง
1. ด้านงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2. ด้านงานประชาสัมพันธ์
3. ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
4. ด้านงานบริการสาธารณูปโภค

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ปีการศึกษา 2559 จานวน 200 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ปีการศึกษา 2559 จานวน 134 คน ซึ่งกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการหาขนาดตัวอย่างของยามาเน่
(Yamane. 1967: 25; อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี. 2547: 86) ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.95 เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างแล้วจึง
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีจับฉลากแบบไม่ใส่คืน โดยการแจกแบบสอบถามให้กับ
ผู้ปกครองตั้งแต่ระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยการศึกษาตารา เอกสาร
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสอบถามผู้ปกครองนักเรียนต่อความพึงพอใจการบริหารงานทั่วไป ในด้านงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านงานประชาสัมพันธ์ ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และด้า นงานบริการ
สาธารณูปโภค แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบด้วย ระดับการศึกษาและอาชีพ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในด้านงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านงานประชาสัมพันธ์
ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และด้านงานบริการสาธารณูปโภค แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Seale) 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่น้อยที่สุด
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้ศึกษาได้ดาเนินการสร้าง
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป และความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองม่วงในแต่ละด้าน คือ ด้านงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ ด้านงานสัมพัน ธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และด้านงานบริการสาธารณูปโภค เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการเขียนข้อคาถาม
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2. นาข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์ และกาหนดกรอบ คาถาม แนวคิด หรือประเด็นหลัก
ในการสร้างแบบสอบถาม หรือสร้างเครื่องมือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรที่ศึกษา
3. นาแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
และเสนอแนะเพิ่มเติม
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ป รึกษาสารนิพ นธ์ แล้ว เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน รายละเอียดตามภาคผนวก เพื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
โดยคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00
5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เหมาะสมแล้วนาไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และนาข้อมูลที่ได้นาไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990: 202-204) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.83
6. ปรับปรุงแบบสอบถามให้เหมาะสมตามข้อแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
7. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจากการทดลองใช้ นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
อีกครั้ง ก่อนนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1. ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองม่วง
ถึงผู้ปกครองนักเรียน จานวน 134 ชุด
2. ผู้ศึ กษาเก็บ รวบรวมข้ อมู ลจากแบบสอบถามด้ วยตนเอง ตามวั นเวลาที่ นัด หมาย ได้ รั บ
แบบสอบถามคืนจากผู้ปกครองนักเรียน จานวน 134 ฉบับ จากแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด 134 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
100
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 ค่าร้อยละ
1.2 ค่าเฉลี่ย
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ดัชนีความสอดคล้อง
2.2 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach)
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ งานด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ด้านงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านงานประชาสัมพันธ์ ด้านงานบริการสาธารณูปโภค เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผลปรากฏ
ดังนี้
1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้านงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ระดับแรก คือ ความเพียงพอของอาคารสถานที่
และสิ่งอานวยความสะดวก ความสะอาดภายในโรงอาหาร การจัดตกแต่ งอาคารสถานที่รอบๆ บริเวณโรงเรียน และ
การจัดโต๊ะรับประทานอาหาร ตามลาดับ
2. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้านงานประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การประสานงานและขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง
และชุมชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของนักเรียนให้
ผู้ปกครองทราบ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าของการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองทราบ
ตามลาดับ
3. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน การยกย่องเชิดชูผู้ปกครองที่ให้ความอุปการะและความ
ร่วมมือกับโรงเรียน เช่น การมอบเกียรติบัตรให้ และการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
ทางโรงเรียนจัดขึ้น ตามลาดับ
4. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้านงานบริการสาธารณูปโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การจัดบริการด้านสาธารณูปโภคของ
โรงเรียนให้กับนักเรียน เช่น มีโทรศัพท์สาธารณะ มีการจัดบริการน้าดื่ม ฯลฯ การดาเนินการพัฒนาระบบการให้บริการ
สาธารณะแก่ผู้ปกครองและชุมชน และการจัดสุขภาพอานามัยของโรงเรียนให้กับนักเรียน เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจาปี ตามลาดับ
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
1. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยรวมมีความพึงพอใจต่อการบริหารทั่วไปอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ในปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองม่วงได้มีการจัดการศึกษาที่ยึดหลักผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ
ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ดังนั้น สถานศึกษาในฐานะเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาจึงตระหนักถึงความสาคัญ
ของการพึงพอใจในการบริการ เพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษาดาเนินไปอย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ งานวิจัยของ วีระสิทธิ์ วงศ์ผดุงธรรม (2551: 94-95) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่
มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนกุญแจริสเตียนวิทยา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ที่มีต่อการบริหารของโรงเรียนกุญแจริสเตียนวิทยา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงาน
ของโรงเรียนกุญแจริสเตียนวิทยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชิด พลเรือง (2553:
56-57) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหินเทิน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ที่เป็นลักษณะเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะว่า
ความผูกพัน ความใกล้ชิด ความให้ความช่วยเหลือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประจาอยู่เสมอ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก พลอยประดับ (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
การบริหารการศึกษาของโรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จังหวัดชลบุรี พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงาน
ทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ด้านงานประชาสัมพันธ์ ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และด้านงาบริการสาธารณูปโภค อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ผู้ศึกษาจึงขอนามาอภิปรายตามลาดับ ดังนี้
2.1 ด้านงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า
สภาพของอาคารเรียน มีความมั่นคงและปลอดภัยต่อนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน มีการจัดตกแต่งอาคาร
สถานที่รอบๆ บริเวณโรงเรียน มีความปลอดภัยของพาหนะที่จอดในโรงเรียน มีความเพียงพอของห้ องเรียนและห้อง
บริการอื่นๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล มีสถานที่พักผ่อนหรือความสะดวกสบายภายในบริเวณ
โรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชิด พลเรือง (2553: 47) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหินเทิน ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
มีความพึงพอใจในสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ มีความมั่นคงและปลอดภัย ห้องเรียนและห้องบริการอื่นๆ
เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ห้องสมุด เป็นต้น มีความพอเพียงสาหรับนักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภาณุพงศ์ ทองขอม (2553: 69) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนอง
ผักแหวน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า การบริหารงานทั่วไปโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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โดยมีความพึงพอใจในการจัดอาคารสถานที่ที่พอเพียงสาหรับให้นักเรียนพักผ่อน และกิจกรรมการละเล่นของนักเรียน
การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชน
2.2 ด้านงานประชาสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอวังจัน ทร์ จังหวัดระยอง อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่ามีการ
แจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวความคืบหน้าของการเรียนการสอนให้
ผู้ปกครองทราบ และมีการยกย่องเชิดชูนักเรียนที่ทาความดีให้ได้รับทราบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ ของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบอยู่เสมอ อีกทั้งมีการประสานงานและขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและ
ชุมชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทิพย์ ศีลธรรม (2553: 42)
ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนาดี สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยโรงเรียน
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าของการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองทราบ และมีการจัดกิจกรรมที่
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุพงศ์ ทองขอน (2553: 69) ได้ศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สังกัดกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 2 พบว่า การบริหารงานทั่วไปโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยโรงเรียนมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าอย่างสม่าเสมอ
2.3 ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง อยู่ในระดั บมาก อาจเป็น
เพราะว่า โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีการจัดสวัสดิการ
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง เช่น การจัดหาทุนศึกษาให้นักเรียน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ
แก่นักเรียนและผู้ปกครอง มีการจัดกิจกรรมงานประเพณีที่สาคัญต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมของชุมชน เช่น จัด
แข่งขันกีฬา การจัดประชุม อีกทั้งมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
รวมถึ ง มีการยกย่ องเชิ ดชูผู้ปกครองที่ให้ความอุปการะและความร่ วมมื อกับโรงเรี ยน เช่น การมอบเกี ยรติบั ตรให้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชิด พลเรือง (2553: 49) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจั ด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านหินเทิน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึง
พอใจในเรื่องการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง เช่น การจัดหารทุนการศึกษาให้นักเรียน รวมทั้ง
การให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่นักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อานวย แกมนิล (2550: 70) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 1 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองสามสิบ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ รุ่งทิพย์ ศิลธรรม (2553: 42) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
นาดี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยโรงเรียนมีการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง เช่น จัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียน
อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
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2.4 ด้านงานบริการสาธารณูปโภค ผลการศึกษาพบว่า ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง อาเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีการจัดบริการสุขภาพอนามัยโรงเรียนให้กับนักเรียน
เช่น การตรวจสุขภาพประจาปี มีการดาเนินการพัฒนาระบบให้บริการสาธารณะแก่ผู้ปกครองและชุมชน จัดบริการ
สาธารณูปโภคของโรงเรียนให้กับนักเรียน เช่น มีโทรศัพท์สาธารณะ มีการจัดบริการน้าดื่ม เป็นต้น รวมถึงการจัดบริการ
เรื่องพาหนะในการเดินทางไป-กลับของนักเรียน
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองม่วง
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ควรมีการดูแลเรื่องความสะอาดของห้องน้า ห้องส้วม ทั้งของ
ครูและนักเรียน ความสะอาดภายในโรงอาหาร รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน อาคารเรียนและ
อาคารประกอบการต่างๆ
2. ด้านงานประชาสัมพันธ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนโดยให้กระจายทั่วทุกพื้นที่ของ
โรงเรียน รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบ รวมถึงการประสานงาน
และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
3. ด้านงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ควรมีการส่งเสริมอาชีพของโรงเรียนให้กับชุมชน เช่น
การให้ความรู้ด้านอาชีพ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีการจัดกิจกรรมที่ให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ และให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
4. ด้านสาธารณูปโภค ควรมีการจัดบริการเรื่องพาหนะในการเดินทางไป-กลับโรงเรียนให้กับนักเรียน
จัดบริการด้านสาธารณูปโภคของโรงเรียนให้กับนักเรียน เช่น โทรศัพท์สาธารณะ และบริการน้าดื่ม
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
จากศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไป
ของโรงเรียนบ้านหนองม่วง เป็นรายชั้น
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไป
ของ ครู-อาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองม่วง
3. ควรมีการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาด้านการบริหารงาน โดย
สารวจความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนโดยการสัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถามเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบ
การวางแผนของผู้บริหารโรงเรียน
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NBUE097: ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนที่กําหนดไวใน พรบ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
TEACHERS’ OPINION TOWARD EDUCATIONAL MANAGEMENT AS SET FORTH BY THE
NATIONAL EDUCATION ACT B.E. 2542 AND AMENDMENT (NO. 2) B.E. 2545
กตัญชลีภรณ เจียรสําราญ 1 รองศาสตราจารย ดร.คําเพชร ภูริปริญญา 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2
อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิ ดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใ น
พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ใน 6 ดาน ไดแก ดานการปฏิรูปการเรียนรู ดาน
การกระจายอํ านาจในสถานศึก ษา ดา นการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา ด านการพัฒ นาบุ คลากร ด า นการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ดานพัฒนาบุคลากร จําแนกตามเพศและประสบการณ กลุมตัวอยาง ไดแก
ครูโรงเรียนเครือขาย 39(1) สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จํานวน 63 คน ใชสุมตัวอยางอยางงาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F test
ผลการวิจัย พบวา
1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.79, S.D. = 0.48) และอยูในระดับมากทั้ง 6
ดาน เรียงตามลําดั บคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ( X = 4.87,
S.D. = 0.34) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( X = 4.87, S.D. = 0.38) การปฏิรูปการเรียนรู ( X = 4.84,
S.D. = 0.48) การกระจายอํานาจในสถานศึกษา ( X = 4.78, S.D. = 0.50) การประกันคุณภาพการศึกษา ( X =4.75,
S.D. = 0.59) และการพัฒนาบุคลากร ( X = 4.74, S.D. = 0.55)
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนที่กําหนดไวใน พรบ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 พบวาครูที่มีเพศและประสบการณการทํางานตางกันมี
ความคิดเห็นไมแตกตางกัน
3. ขอเสนอแนะ มีดังนี้ 1) ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการซักถามถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับผูใตบังคับบัญชา 2)
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรศึ ก ษาสภาพป ญ หา ความต อ งการของครู ผูสอนและผู บริ หารสถานศึ ก ษาในด า นการ
บริ หารงานด านอื่นๆ 3) ผู บริ หารสถานศึกษาควรศึ กษาและทํ าความเข า ใจบริ บทของสถานศึ กษาอย างละเอี ยด 4)
ผูบริหารมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่รับผิดชอบ และมีการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนที่ยอมรับ ศรัทธา และ
พึงพอใจของเรียน มีการจัดการเตรียมวางแผนไดอยางรอบคอบ รัดกุม เหมาะสม สงผลกระทบนอยที่สุด ทันเวลา และ
เกิดประโยชนสูงสุด
คําสําคัญ: ความคิดเห็น/ครู/การบริหาร/จัดการ/การศึกษา
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Abstract
This research aimed to find out the teachers’ opinion towards the educational management as
set forth by the National Education Act B.E.2542 and Amendment B.E. 2545, classified by gender and
working experience. The 63 samples were purposive sampling from among the school administrators and
teachers in the School Network 39(1), Nongchok Municipality. Bangkok. The instrument was a
questionnaire, composes of 6 aspects: learning reform, decentralization in educational institutions, quality
assurance of education, human resources development, use of information technology for education, and
educational investment with a reliability of 0.96. Statistics used in data analysis were percentage, average,
Standard Deviation, t-test, and F test.
The research found that
1. Overall, the school administrators’ and teachers were satisfied towards the educational
management as set forth by the National Education Act B.E.2542 and Amendment (No. 2) B.E. 2545 at
the “highest” level ( X =4.79, S.D.=0.48), also found at the highest level in every aspect, as follows: the
learning reform ( X =4.84, S.D.=0.34), decentralization in educational institutions ( X =4.78, S.D.=0.50),
quality assurance of education ( X =4.75, S.D.=0.38), and educational investment ( X = 4.87, S.D.=0.48),
human resources development ( X =4.74, S.D.=0.59), and use of technology for education ( X = 4.87,
S.D.=0.55), respectively.
2. Gender and working experience had no influence on their satisfaction towards the
educational management as set forth by the National Education Act B.E.2542 and Amendment (No. 2)
B.E. 2545.
3. The respondents had suggestions that 1) The school administrators should be enquire the
subordinates about the arising problems and conditions. 2) The school administrators should investigate
the issues and the needs of teachers and school administrators on other administrative areas. 3) The
school administrators should examine and understand the context of the educational institutions thoroughly.
4) Decentralization should be done covering the responsible areas: improve the quality of students to be
accepted and satisfied by students, provide a deliberate, precise and appropriate plan with an expected
minimal effect, but timely maximum benefit.
Keywords: Opinions/Teacher/Educational/Management
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
นโยบายและแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ไดมีการกําหนดขึ้นแทนบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับวิสัยทัศนการพัฒนาระยะยาว 20 ป ของแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2549) เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศในอนาคต
โดยการยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ใหการพัฒนาอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดีและความพอประมาณ
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อยางมีเหตุผล นําไปสูสังคมที่มีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถพึ่งตนเองมีภูมิคุมกันและรูเทา
ทันโลก ใหคนโดยสวนใหญมีการศึกษา รูจักเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต เปนคนดี มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต อยูในสังคม
ภูมิปญญาและการเรียนรู สามารถรักษาภูมิปญญาทองงถิ่น ควบคูไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ดํารงไว
ซึ่งคุณธรรมและคุณคาของสังคมไทย ที่มีความสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน อันจะเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ
อยางสมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน
ในมาตรา 6 การจัด การศึ กษาต องเปน ไปเพื่ อพั ฒ นาคนไทยให เ ป นมนุ ษย ที่ สมบู รณ ทั้ ง รา งกาย จิ ต ใจ
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553) การ
พัฒนาประเทศใหไปสูสังคมที่พึงประสงคโดยมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการกําหนดนโยบาย
การศึกษาของชาติใหสอดคลองกับวิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้
คือ โดยที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษาของทั้งสองระดับรวมอยูในความรับผิดชอบของแตละเขตพื้นที่การศึกษา ทําใหการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความไมคลองตัวและเกิดปญหาการพัฒนาการศึกษา สมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษา
ออกเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพ อันจะเปนการพัฒนาการศึกษาแกนักเรียนในชวงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหสัมฤทธิผลและ
มีคุณภาพยิ่ งขึ้ น จึง จํา เป นต องตราพระราชบัญญัติ “พระราชบั ญญั ติก ารศึก ษาแห งชาติ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2553”
(2553, 22 กรกฎาคม) ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 127 ตอนที่ 45 ก หนา 1-3
ผูศึกษาในฐานะผูวิจัยเปนครูที่ทําหนาที่ในสถานศึกษาโรงเรียนเครือขาย สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก
จึงมีความสนใจที่จะหาคําตอบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มีปญหา อุปสรรค อยางไรในการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
ผลที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาอาจเปน ประโยชน ตอ การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาตามจุ ด เน น ที่ กํ าหนดไว ใ น พรบ.การศึ ก ษา
แหงชาติ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการสถานศึกษาและเกิดประโยชนสูงสุดที่จะนํากรณีศึกษามา
ปรับใชในองคกรตอไปและเกิดประโยชนกับองคกรและนักเรียนที่จะเปนกําลังอันสําคัญในอนาคตตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
วั ต ถุ ป ระสงค 1) เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต อ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาที่ กํ า หนดไว ใ น พรบ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหาร
จัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 จําแนกตามเพศและ
ประสบการณการทํางาน
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขต ดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครู โรงเรียนเครือขาย 39(1) สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559 จํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 63 คน
2. ในการวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจากความคิดเห็นของครู
เฉพาะเนื้อหาที่เปนองคประกอบเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาอันเปนจุดเนนตามที่กําหนดไวใน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ซึ่งมี 6 ดาน คือ 1) การปฏิรูปการเรียนรู 2) การ
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กระจายอํานาจในสถานศึกษา 3) การประกันคุณภาพการศึกษา 4) การพัฒนาบุคลากร 5) การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 6) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
ผลการวิจัยอาจใชเปนประโยชนในการวางนโยบายในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ประสบการณการทํางาน
2.1 1-3 ป
2.2 3-5 ป
2.3 มากกวา 5 ป

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาที่
กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มี 6 ดาน คือ
1. การปฏิรูปการเรียนรู
2. การกระจายอํานาจในสถานศึกษา
3. การประกันคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาบุคลากร
5. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
1. ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไมแตกตางกัน
2. ครูที่ มีประสบการณทํา งานตางกัน มีความคิ ดเห็ นต อการบริ หารจัดการศึ กษาที่กํา หนดไวใ น พรบ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไมแตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
วิเคราะหสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามดวยสถิติแบบพรรณนา จําแนกตามเพศ ประสบการณการ
ทํางาน โดยใชคาความถี่และคารอยละเสนอในรูปแบบตาราง
ขอมูลจุดเนนที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มี 6 ดาน คือ โดยดําเนินการ ดังนี้ คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลระดับความ
คิดเห็ นเป นคะแนนด วยเกณฑ ดังนี้ ความคิดเห็นของครู ที่มีต อการบริห ารจัด การศึกษาตามจุดเน นที่กํ าหนดไวใ น
พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานใช
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t-test ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตาง 2 กลุม ขึ้นไป ใช F test ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตาง 3 กลุม
ขึ้นไป
การสรางเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงสํารวจ เรื่องความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนน
ที่ กํ า หนดไว ใ น พรบ.การศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ใช วิ ธี ก ารเก็ บ
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนที่
กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ของโรงเรียนเครือขาย
39(1) สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนที่กําหนดไว
ใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยศึกษาจากแนวความคิด ทฤษฏี และวิเคราะหปจจัยที่
เกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และแก ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ได สร า งแบบสอบถาม และนํ า ไปใชเ ก็บ รวมรวมขอ มู ลจากกลุ ม
ตัวอยาง วิเคราะหและแปลผลวิเคราะหขอมูลทางสถิติ แบงออกเปน 4 ตอนดังนี้
1) การศึกษาและวิเคราะห กําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย
2) การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย
3) การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
4) การตรวจสอบผลและการรายงานผล
การพั ฒนาคุ ณภาพเครื่ อ งมื อโดยนํา เสนอผู เ ชี่ ยวชาญในการตรวจสอบเครื่ อ งมื อ เพื่ อทํ า การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)ของเครื่องมือไดคา IOC ตั้งแต 0.6 – 1
การหาค าเฉลี่ ย มีก ารกํา หนดให คา คะแนนสํ าหรับ อัต ราส วนประมาณคา (Rating Scale) ที่
ประกอบไปดวย
ระดับมีความคิดเห็นมากที่สุด
ใหคะแนน 5 คะแนน
ระดับมีความคิดเห็นมาก
ใหคะแนน 4 คะแนน
ระดับมีความคิดเห็นปานกลาง
ใหคะแนน 3 คะแนน
ระดับมีความคิดเห็นนอย
ใหคะแนน 2 คะแนน
ระดับมีความคิดเห็นนอยที่สุด
ใหคะแนน 1 คะแนน
การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชในการเก็บ
รวบรวมข อมู ลสภาพป จจุ บั น ปญหา และขอ มู ลเกี่ย วกับ ความคิ ดเห็ นของครูที่ มี ตอ การบริ ห ารจัด การศึก ษาตาม
จุดเนนที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งผูวิจัยใชหนังสือ
นําในการเก็บแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมโดยวิธีการเก็บดวยตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
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1. ผู วิ จั ย ขอหนั ง สื อ อนุ ญาตจากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย นอร ท กรุ ง เทพ ถึ ง ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครู โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและเก็บรวบรวมขอมูลกลับดวยตนเอง โดยผูวิจัยสง
แบบสอบถามใหโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทดลองเครื่องมือ (try - out) จํานวน 30 ฉบับ จากกลุมทดลองที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง เพื่อวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α - Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.96 และไดตรวจสอบความถูกตองของภาษา
อีกครั้งและไมพบสวนที่ตองปรับปรุงแกไข
ผูวิ จั ย ส งแบบสอบถามดว ยตนเองให โรงเรี ยนที่ เ ป นกลุ ม ตั ว อย า ง จํา นวน 63 ชุ ด โดยเลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจง ครูโรงเรียนเครือขาย 39(1) สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดติดตามขอมูล
ดวยตนเอง ทําใหไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณครบถวน ตอบขอกระทงคําถามทุกรายการกลับคืน
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สวนที่ 1 ขอ มูลทั่ว ไปของผู ตอบแบบสอบถาม วิเ คราะหข อมู ลโดยการแจกแจงความถี่แ ละรอ ยละ
นําเสนอเปนตารางประกอบบรรยายผล
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนที่กําหนดไวใน
พรบ.การศึ กษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแก ไขเพิ่ม เติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 เปน แบบมาตราส วนประมาณค า
(Rating Scale) วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และคาเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย โดยกําหนดเกณฑในการวิเคราะห
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนที่กําหนด
ไวใน พรบ.การศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่ม เติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 วิเคราะหเปรี ยบเทียบความ
คิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยการทดสอบคา t-test เปรียบเทียบโดยการจําแนกตามเพศ F test โดยการ
จําแนกตามประสบการณการทํางาน
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธี
วิจัย โดยมีการรูปแบบการในการวิจัย
การวิเคราะหเชิงปริมาณ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะหปจจัย ตัว
แปร และความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีดังนี้ คารอยละ ใชอธิบาย
ลักษณะทางประชากรศาสตร (เพศ ประสบการณ)
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการ
วิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการหาคาความถี่และคารอยละ
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2. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเนนที่กําหนดไวใน
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาตาม
จุดเนนที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยการทดสอบ
คาที (t-test) และคาเอฟ (F test) สําหรับ 3 กลุ ม ขึ้นไป ดวยวิธีผลต างนัยสําคั ญที่นอยที่สุด (Least Significant
Difference: LSD)
การวิเคราะหระดับคะแนนดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) ใชหลักเกณฑ คือ
คาเฉลี่ยระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 71.7 และเพศหญิง
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 28.3 มีประสบการณ 63 คน ผู 1-3 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 69.8 ประสบการณ
3-5 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 18.9 และประสบการณ 5 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 11.3
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 6 ดาน อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.79, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณา
รายดาน อยูในระดับมากที่สุด ทั้ง 6 ดาน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา ( X = 4.87, S.D. = 0.34) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( X = 4.87, S.D. = 0.38)
การกระจายอํานาจในสถานศึกษา ( X = 4.78, S.D. = 0.50) การประกันคุณภาพการศึกษา ( X = 4.75, S.D. = 0.59)
การปฏิรูปการเรียนรู ( X = 4.74, S.D. = 0.48) และการพัฒนาบุคลากร ( X = 4.74, S.D. = 0.55)
เมื่อแยกรายดาน พบวา
ดานการปฏิรูปการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.74, S.D. = 0.56) ผูบริหารสงเสริม
ระบบและกระบวนการพัฒนาครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาอยางต อเนื่อ ง ( X = 4.75, S.D. = 0.55) ผู บริหาร
สงเสริมระบบและกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ( X = 4.74, S.D. = 0.56) ผูบริหารสงเสริม
ระบบและกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมีมาตรฐานที่เหมาะสม ( X = 4.72, S.D. =
0.56)
ดานการกระจายอํานาจในสถานศึ กษา โดยภาพรวมอยูในระดับอยูใ นระดับมากที่สุด ( X = 4.78,
S.D. = 0.50) ผูบริหารมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่รับผิดชอบ ( X = 4.83, S.D. = 0.50) ผูบริหารไดกําหนดการ
จัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา ( X = 4.79, S.D. = 0.53) ลําดับสุดทาย ผูบริหารมีเอกภาพดานนโยบาย
มีความหลากหลายในการปฏิบัติ ( X = 4.72, S.D. = 0.63) ตามลําดับ
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ดานการประกั นคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยู ในระดับ มากที่สุด ( X = 4.75, S.D. = 0.59)
ผูบริหารมีการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนที่ยอมรับศรัทธาและพึงพอใจของผูเรียน ( X = 4.79, S.D. = 0.63)
ผูบริหารมีการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนที่ยอมรับศรัทธาและพึงพอใจของผูปกครอง ชุมชน และสังคม ( X =
4.74, S.D. = 0.56) ระดั บ สุ ด ท า ย ผู บ ริ ห ารพั ฒ นาระบบและกระบวนการปฏิ บั ติ ง านของสถานศึ ก ษาให มี
ประสิทธิภาพ ( X = 4.72, S.D. = 0.60) ตามลําดับ
ดานการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมอยู ในระดั บมากที่สุด ( X = 4.74, S.D. = 0.55) ผู บริหาร
สงเสริมระบบและกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง ( X = 4.7, S.D. = 0.54) ผูบริหาร
สงเสริมระบบและกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ( X = 4.74, S.D. = 0.56) ระดับสุดทาย คือ
ผูบริหารสงเสริมระบบและกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ กษาใหมีคุณภาพมีม าตรฐานที่เหมาะสม
( X = 4.72, S.D. = 0.56) ตามลําดับ
ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
( X = 4.87, S.D. = 0.34) ผูบริหารองคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น
และตางประเทศมาใชการจัดการศึกษา ( X = 4.89, S.D. = 0.32) ลําดับสุดทาย ผูบริหารมีการลงทุนเพื่อการศึกษา
ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน ( X = 4.85,
S.D. = 0.36) ตามลําดับ
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด ( X =
4.87, S.D. = 0.38) คือ ผูบริหารใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอบุคลากรเพื่อใหผูเรียนมี
ความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ( X = 4.89, S.D. = 0.32) ผูบริหารการสงเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตและใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ( X = 4.85, S.D. = 0.36) ตามลําดับ
การเปรียบเทียบ จําแนกตามปจจัยทางดานเพศ พบวา เพศชายและเพศหญิงโดยภาพรวมมีระดั บ
ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด มีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
การเปรียบเทียบ จํา แนกตามปจ จัยสวนบุค คล โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูใ นระดับมากที่สุด ดา น
ประสบการณ 1-3 ป 3-5 ป และมากกวา 5 ป มีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สรุปการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศและประสบการณในการ
เปนขาราชการ โดยการแจกแจงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ผูตอบแบบสอบ 63 คน ผูตอบ
แบบสอบสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 45 คน คิดเปนรอ ยละ 71.7 และเพศหญิง จํานวน 18 คน คิ ดเปนรอยละ
28.3 ผูตอบแบบสอบสวนใหญมีประสบการณ 1-3 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 69.8 ประสบการณ 3-5 ป จํานวน
13 คน คิดเปนรอยละ 18.9 และประสบการณ 5 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 11.3 เมื่อแยกเปนรายได ไดดังนี้
1. ดานการปฏิรูปการเรียนรู โดยภาพรวมอยูใ นระดับมากที่สุด มี การปฏิบัติ อยูใ นระดั บมากที่สุด
ระดับแรก ผูบริหารใหความสําคัญตอผูเรียนมีความสําคัญที่สุด รองลงมาคือ ผูบริหารไดนําพระราชบัญญัติการศึกษา
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แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาใชในการปฏิรูป ลําดับสุดทาย ผูบริหารดําเนินกระบวนการจัดการศึกษาโดยสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ รัฐบาลควรประกาศใชกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตางๆ ในการจัดโครงสราง
การบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใหพรอมและทันตอการเปลี่ยนแปลง ที่ครอบคลุมการดําเนินการดาน
การบริหารงานบุคคล การพัฒนาวิชาชีพ การกําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา สอดคลองกับ
หริสา ยงวรรณกร (2554: บทคัดยอ) การปฏิรูปการเรียนรูจะประสบความสําเร็จตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย
ไมวาจะเปนผูบริหาร ครู นักเรียน ชุมชน และองคกรตางๆ รวมกันผลักดันและขับเคลื่อนระบบการศึกษาใหเปนไปตาม
เปาหมาย ซึ่งปจจัยหลักที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย คือ ครูผูสอนที่จะตองเปลี่ยนแปลงจากบทบาทเดิมเปนบทบาทใหม
โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูสามารถวางแผนและจัดหลักสูตรจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ปฏิรูปสื่อเทคโนโลยี
ใหทัน สมัย พัฒนาการวิจัยในชั้น เรียนตลอดจนปฏิรูปการวัด และประเมินผลไดอ ยางเหมาะสม และสอดคล องกั บ
นิพนธ นอยจินดา (2548) กลาววา การปฏิรูปใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและทองถิ่น โดยยึดมาตรฐาน
ของชาติเปนหลัก หลักสูตรตองมีกระบวนการพัฒนาอยางชัดเจน จัดโครงสรางใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยมี
ผูเชี่ยวชาญรวมพัฒนา ดานการจัดการเรียนการสอนเนนพัฒนาทักษะทางดานการคิดวิเคราะหใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
และมีการวัดและประเมินผลเปนระยะ สื่อเทคโนโลยี ตองมีการวางแผนดานการจัดสรรทรัพยากรการเรียนรู โดยการ
จัดทําคูมือการใชสื่อใหใชอยางคุมคา และมีการจัดบุคลากรเขาดูแลสื่อและมีการซอมบํารุงรักษาเพื่อชวยในการพัฒนา
ดานการเรียนการสอน และสงเสริมใหครูทาการวิจัยเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา ความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษาและครู
สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก มีตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพิ่มเติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 ใช กฎ ระเบี ยบ หรื อข อบังคับตางๆ ในการจัดโครงสรางการบริหารจัดการศึก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการใหพรอมและทันตอการเปลี่ยนแปลง ที่ครอบคลุมการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล การ
พัฒนาวิชาชีพ การกําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การ
ปรับเปลี่ยนระบบการสอบเขามหาวิทยาลัย เปนตน
2. ดานการกระจายอํานาจในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ลําดับแรก ผูบริหารมี
การกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่รับผิดชอบ รองลงมาคือ ผูบริหารไดกําหนดการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการ
จัดการศึกษา ลําดับสุดทาย ผูบริหารมีเอกภาพดานนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ แนวทางแกไขหรือแนวทาง
การพัฒนา ภาครัฐและผูบริหารทางการศึกษาในระดับตางๆ ควรกําหนดทั้งวิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร
และมาตรการดําเนินงาน ครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูปการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฏิรูป
อุดมศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมของเอกชน ชุมชน พอแม ผูปกครอง องคกรสังคมตางๆ และทองถิ่น ในการจัดการศึกษา
กระจายอํานาจและสงเสริมความเขมแข็งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ปฏิรูปทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา
แนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา ภาครัฐและผูบริหารทางการศึกษาในระดับตางๆ ควรกําหนดทั้ง
วิสัยทัศน เป าหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร และมาตรการดําเนินงาน ครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ปฏิรูป
หลัก สูตรและการเรียนการสอนการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน พั ฒนาครูแ ละบุคลากรทางการศึ กษา ปฏิรูปการศึ กษานอก
โรงเรียนและการศึ กษาตามอัธยาศัย ปฏิรูปอุด มศึกษา ส งเสริมการมีสวนร วมของเอกชน ชุม ชนพอ แม ผูปกครอง
องคกรสังคมตางๆ และทองถิ่น ในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและสงเสริมความเขมแข็งของสํานักงานเขตพื้นที่

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

2321

24 มีนาคม 2560

การศึกษา และสถานศึกษา ปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อ
การศึกษา เปนตน
3. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ลําดับแรก คือ ผูบริหารมี
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนที่ยอมรับศรัทธาและพึงพอใจของเรียน รองลงมา ผูบริหารมีการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนใหเปนที่ยอมรับศรัทธาและพึงพอใจของผูปกครอง ชุมชนและสังคม ระดับสุดทาย ผูบริหารพัฒนาระบบและ
กระบวนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพแนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา ควรมีการพัฒนาระบบ
และกระบวนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนที่ยอมรับศรัทธา
และพึงพอใจของผูปกครอง ชุมชนและสังคม โดยดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ
และทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางแก ไ ขหรื อ แนวทางการพั ฒ นา ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบและกระบวนการปฏิ บั ติ ง านของ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนที่ยอมรับศรัทธาและพึงพอใจของผูปกครอง
ชุมชนและสังคม โดยดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
ลํา ดั บแรก คื อ ผูบ ริ หารองค ก รเอกชน องค ก รวิช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ สถาบั น สั งคมอื่ น และ
ตางประเทศมาใชการจัดการศึกษา ลําดับสุดทาย ผูบริหารมีการลงทุนเพื่อการศึกษาใหมีการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน แนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา ภาครัฐหรือ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ยวข อ งควรมี ก ารลงทุ น เพื่อ การศึก ษาให มากกว าป จ จุ บั น โดยองค ก รปกครองส วนท อ งถิ่น บุ ค คล
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศ สนับสนุน
และจัดใหมีศูนยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรูที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ ตลอดจนสงเสริมการกระจายอํานาจให
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูที่มุงเนนคุณธรรมนํา
ความรูอยางแทจริง พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาส
ทางการศึกษากลุมผูดอยโอกาสทั้งผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบาก ผูบกพรองทางรางกาย
และสติปญญา และชนตางวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน สอดคลองกับ Dewey, J. (1997)
กลาววา การจัดการเรียนการสอน เปนการจัดกิจกรรมและประสบการณ การจัดสื่อการเรียนการสอนตางๆ ใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและมีประสบการณตามความมุงหมายของหลักสูตร สอดคลองกับจุดประสงค เนื้อหาวิชา และลักษณะ
ของผูเรียน ดังนั้น ผูสอนควรเลือกแนว การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับบทเรียน ตรงตามเนื้อหา เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของหลักสูตร โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองจากผูชี้แนะ สั่ง หรือทาตนราวกับวาตนเองเปน
หัวหนามาสูการเปนผูนํากลุมในการทํากิจกรรม
ด า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรแนวทางแก ไ ขหรื อ แนวทางการพั ฒ นา ควรมี ก ารส ง เสริ ม ระบบและ
กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมีมาตรฐานที่เหมาะสมและตอเนื่อง นําสื่อเทคโนโลยี
มีระบบบริหารจัดการดานบุคคลที่ทันสมัย และใชหลักธรรมภิบาล (Good Governance) มาปรับใช เพื่อการบริหาร
จัดการ สรางแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย โดยใช
นวัตกรรม (Innovation) ที่หลากหลาย ตองกําหนดแนวทางใหชัดวาทําอยางไรจึงจะเปลี่ยนบทบาทและวิธีการสอนได
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ดานการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด ลําดับแรก คือ ผูบริหารองคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศมาใชการจัดการศึกษา ลําดับ
สุดท าย ผู บริ หารมี การลงทุน เพื่ อการศึกษาใหมี การระดมทรั พยากรและการลงทุน ทั้ง จากรั ฐ องค กรปกครองสว น
ทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชนแนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา ควรมีการสงเสริมระบบและกระบวนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานที่เหมาะสมและตอเนื่อง นําสื่อเทคโนโลยี มีระบบบริหารจัดการ
ดานบุคคลที่ทันสมัย และใชหลักธรรมภิบาล (Good Governance) มาปรับใช เพื่อการบริหารจัดการ สรางแรงจูงใจ
ขวั ญกํ า ลั ง ใจ และสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนด ว ยรู ป แบบที่ ห ลากหลายและทั น สมั ย โดยใช น วั ต กรรม
(Innovation) ที่หลากหลาย ตองกําหนดแนวทางใหชัดวาทําอยางไรจึงจะเปลี่ยนบทบาทและวิธีการสอนได
แนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา ภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการลงทุนเพื่อการศึกษา
ใหมากกวาปจจุบัน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศ สนับสนุนและจัดใหมีศูนยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรูที่
เหมาะสมในแตละพื้นที่ ตลอดจนส งเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนร วมในการจัดการศึกษาเพื่อนําไปสู
เปาหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ที่มุ งเนนคุณธรรมนําความรูอยางแท จริ ง พร อมทั้งเพิ่ มประสิท ธิภ าพการ
บริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษากลุมผูดอยโอกาส ทั้งผูยากไร ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบาก ผูบกพรองทางรางกายและสติปญญา และชนตางวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการ
พัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด ลําดับแรก
คือ ผูบริหารใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอบุคลากรเพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะใน
การใช เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา รองลงมาคื อ ผู บ ริ ห ารการส ง เสริ ม และสนั บ สนุน การผลิต และใช เ ทคโนโลยี เพื่ อ
การศึกษาแนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา ภาครัฐและผูบริหารตองใหความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตและใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและใหผูเรียนมี
ความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ทั้งระบบ online และระบบ offline สามารถแกปญหาการขาดแคลนครู สื่อและแหลงเรียนรู สถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษามีระบบการชวยเหลือสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2542)
การปฏิรูปสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เปนการพัฒนาสื่อการเรียนรูใหทันสมัย รวมถึงการนาเทคโนโลยีมาประยุกตใช
ในการเรียนการสอน เชน วีดิทัศน สไลด สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted Instruction) สื่อบนเครือขา ย
(Web-Based Learning) การศึกษาผานดาวเทียมทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ชวยแกปญหาทางการเรียน
การสอน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผูเรียนใหสูงขึ้น การปฏิรูปสื่อเทคโนโลยีจึงเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูป
การศึกษาที่รัฐใหความสําคัญและโดยกําหนดสาระหลักไวใน หมวด 9 แหง พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2542
ในมาตรา 63-69 โดยมีสาระ ดังนี้ 1) รัฐต องจัดโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก ชองทางและสื่ อ
โทรคมนาคมเพื่อการศึกษาในทุกๆ ประเภท 2) รัฐตองจัดใหมีโครงสรางและหนวยงานเฉพาะ เพื่อรับผิดชอบดาน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3) รัฐตองสงเสริมบุคลากรทางการศึกษาตลอดทั้งประชาชนใหมีขีดความสามารถในการ
ผลิต และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเ พื่อการศึกษา เพื่ อกา วสู ยุค สังคมแหง การเรี ยนรูและป จจั ย
เกื้อหนุ นใหบุ คคลเรียนรูอ ยางต อเนื่อ งตลอดชีวิต สอดคลองกั บ กรมวิชาการ (2544) จากที่กลา วมาจะเห็น วา สื่ อ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเปนสิ่งสําคัญในการจัดการเรียนการสอนซึ่งผูสอนจะตองใชสื่อเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ
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ถายทอดความรูทัก ษะและเจตคติไปสูผูเรี ยน เพื่อ ชวยพัฒนาการเรี ยนรู ของผู เรีย นให เกิด ประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น
สามารถนาไปใชไดกับการผลิตและปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีทั่วๆ ไป ดังนี้ 1) กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปของการปฏิรูปสื่อ
เทคโนโลยีการศึกษา โดยจัดตั้งทีมงานวางแผน ประกอบดวยผูแทนของผูเรียน ผูแทนคณาจารย ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ
เทคโนโลยีการศึกษา ผูบริหารสถาบัน ผูบริหารงานสิ่งแวดลอม/อาคารสถานที่ ผูจัดการที่รับผิดชอบดานสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาปนิก และวิศวกร ผูอานวยการกองแผนงาน ผูจัดการระบบ Internet (The Internet Webmaster)
เจาหนาที่ฝายการเงินและงบประมาณ 2) ศึกษาและกําหนดคุณสมบัติของผูเรียนโดยพิจารณาวา ผูที่จะใชสื่อเทคโนโลยี
นั้นคือใคร มีความรูและประสบการณเดิมมาอยางไร เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดคุณสมบัติสวนอื่นๆ ของสื่อ
ใหเหมาะสมตอไป 3) กําหนดและวิเคราะหเนื้อหาสาระวาจะตองประกอบดวยเนื้อหาสาระอะไรบาง ทั้งนี้ควรจะตอง
พิจารณากําหนดเนื้อหาสาระใหสัมพันธกับจุดประสงคที่ตั้งไวและใหเหมาะสมกับผูเรียนดวย โดยการรวบรวมขอมูล
และวิเคราะหขอมูล (Collate and Analyze Relevant Data) คือ ทําการศึกษาที่อื่นๆ เขาทาอยางไร วิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของสถานศึกษาในดานการจัดการเทคโนโลยีของสถานศึกษา 4) กําหนดจุดประสงค
เชิงพฤติกรรม โดยการตีความและจําแนกแยกยอยจุดประสงคทั่วไปใหละเอียดลงไปถึงขั้นที่ทราบไดวาเมื่อผูเรียนเรียนรู
จากสื่อนั้นแลวสามารถทําอะไรไดบาง ซึ่งจะเปนแนวทางสําคัญในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตอไป โดยการ
ตรวจสอบวิสัยทัศน ภารกิจ จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของการใชสื่อเทคโนโลยีของสถานศึกษา คือ วิเคราะหสภาพ
ในปจจุบันและกําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต 5) กําหนดรูปแบบและวิธีประเมินผล 6) กําหนดวิธีการ
และแนวทางการเสนอเนื้อหา เปนการวางแผนวา จะเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบใด เรียงลาดับหัวขอและเนื้อหาอยางไร
มีตัวอยาง มีการนาเรื่อง สรุปเรื่องหรือทบทวนเรื่องอยางไร ควรมีแบบฝกหัดหรือกิจกรรมแทรกอยูดวยหรือไม ทั้งนี้ก็
เพื่อที่จะสงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง 7) กําหนดแหลงขอมูลที่สนับสนุน การจัดทํา
สื่อการเรียนรูไมวาจะผลิตสื่อการเรียนรูชนิดใด อาจจะเปนสิ่งพิมพหรือสื่อเทคโนโลยี ผูผลิตจะตองกําหนดวาจะหา
ขอมูลสนับสนุนไดจากแหลงใด เชน แหลงคนควาเกี่ยวกับเนื้อหา ภาพประกอบ แผนภูมิ เปนตน 8) ยกราง จัดทําสื่อ
การเรียนรูตามรูปแบบและวิธีการที่กําหนดไว
แนวทางแก ไขหรือ แนวทางการพั ฒนา ภาครัฐและผูบริ หารตอ งใหความสําคั ญในการส งเสริม และ
สนับสนุนการผลิตและใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และ
ให ผูเรี ย นมี ค วามรูแ ละทั ก ษะเพีย งพอที่ จะใชเ ทคโนโลยี เพื่ อ การศึก ษาในการแสวงหาความรู ด วยตนเองได อย า ง
ตอเนื่องตลอดชีวิต ทั้งระบบ online และระบบ offline สามารถแกปญหาการขาดแคลนครู สื่อและแหลงเรียนรู สถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีระบบการชวยเหลือสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปรียบเที ยบความคิดเห็นของครูที่มีต อการบริห ารจัดการศึกษาที่กํ าหนดไว ใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จําแนกตามเพศและประสบการณทํางาน
การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลดานเพศและประสบการณ โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากที่สุด ระหวางเพศชายและเพศหญิง พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
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และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ควรมีการซักถามถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับผูใตบังคับบัญชา และวิเคราะหใหไดวา
จะมีวิธีการใดบางในการแกปญหา
2. ควรศึกษาสภาพปญหา ความตองการของครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาในดานการบริหารงาน
ดานอื่นๆ ของโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
3. ความคิด เห็ นของครู ที่มี ตอการบริห ารจั ดการศึ กษาตามจุด เนน ที่กํา หนดไว ใน พรบ.การศึ กษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ของครูโรเรียนเครือขาย 39(1) สังกัดสํานักงานเขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร ผูบริหารสถานศึกษาควรศึกษาและทําความเขาใจบริบทของสถานศึกษาอยางละเอียด
จึงจะสามารถบริหารสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน สถานศึกษาที่มีขนาดที่แตกตางกัน และจํานวนครู
ในสถานศึกษาที่แตกตางกัน
4. การบริห ารการจัดการความคิด เห็น ของครู ที่มีต อการบริหารจัด การศึก ษาที่ กําหนดไวใ น พรบ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ผูบริหารควรมีการกระจายอํานาจไปสูเขต
พื้นที่รับผิดชอบ ผูบริหารมีการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนที่ยอมรับศรัทธาและพึงพอใจของเรียน ผูบริหารสงเสริม
ระบบและกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง ผูบริหารองคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน สังคมอื่น และตา งประเทศ มาใชก ารจัดการศึกษาและผูบริห ารใชเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอบุคลากรเพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ฉะนั้น ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนควรจะตองรอบรูสถานการณตางๆ ในสถานศึกษาของตนจะไดมีการจัดการเตรียม
วางแผนไดอยางรอบคอบ รัดกุม เหมาะสม สงผลกระทบนอยที่สุด ทันเวลาและเกิดประโยชนสูงสุด มีคุณภาพสูงขึ้น
ในการบริหารการศึกษาและจัดการศึกษา
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาสภาพปญหา ความตองการของครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาในดานการบริหารงานดาน
อื่นๆ ใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
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NBUE098: ความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
OPINIONS OF WATDANSAMRONG SCHOOL TEACHERS TOWARDS TRANSFORMATIONAL
LEADERSHIP OF EDUCATIONAL INSTITUTION EXECUTIVES UNDER THE SAMUT PRAKAN
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
ขนิษฐา สุดเจริญ 1 ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงที่มีต่อภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัด ด่านสาโรงที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาแนกตามเพศและประสบการณ์ในการ
ทางาน วิธีการศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูโรงเรียนวัดด่านสาโรง จานวน 70 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการ
คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และ F test โดยนาไปทดลองสอบถาม (Try-out) กับกลุ่มทดลองสอบ จานวน 30 คน เพื่อหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นของภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง ทั้ง 4 ด้าน เท่ากับ 0.98
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.10, S.D. =
0.48) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงจากลาดับมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์และด้านการสร้างแรงบัลดาลใจ (  = 4.14, S.D. = 0.52) ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
(  = 4.13, S.D. = 0.53) และด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา (  = 4.00, S.D. = 0.52)
2. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีเพศต่างกัน
โดยรวมมีความคิดเห็นไม่ต่างกัน
3. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์
ทางานต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มี
ความคิดเห็นต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการกระตุ้น ทางสติปัญญามีความคิดเห็นไม่
ต่างกัน
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งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และ
เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ศึกษาพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม และความพึงพอใจของ
นักเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเขี ยนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทยตามหลักของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนวัดกรอกยายชา จังหวัดระยอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่สมัครเข้ าเรียนในกิจกรรมสร้าง
เสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหมวดที่ 2 ของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จานวน 35 คน ใช้รูปแบบการวิจัย
กึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใช้กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย มีเครื่องมือ
ทดลอง ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย และสื่อการสอน เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม และ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent)
คาสาคัญ: Abstract
This research aimed to investigate the opinions of Watdansamrong School teachers towards
transformational leadership of educational institution executives under the Samut Prakan Primary
Educational Service Area Office 1 and compare the opinions of Watdansamrong School teachers towards
transformational leadership of educational institution executives under the Samut Prakan Primary
Educational Service Area Office 1, classifying by genders and work experiences. The samples of the
research were 70 Watdansamrong School teachers. The instrument used in data collection was the
questionnaire on the opinions of Watdansamrong School teachers towards transformational leadership of
educational institution executives in 4 aspects, that is, idealized influence, inspirational motivation,
intellectual stimulation, and individualized consideration. The statistics used in data analysis were
frequency, percentage, mean, Standard Deviation, t-test, and F test. The questionnaires were tried out
with an experimental group of 30 teachers by calculating Cronbach's Alpha Coefficient values and it was
found that the reliability of the transformational leadership in 4 aspects was 0.98.
The results of research showed that:
1. The opinions of the teachers towards transformational leadership of educational
institution executives were at a high level (  = 4.10, S.D. = 0.48). Considering by aspects, it was found
that all aspects were at a high level and ranked from highest to lowest as follows: the idealized influence
and the inspirational motivation (  = 4.14, S.D. = 0.52), the individualized consideration (  = 4.13, S.D.
= 0.53) and the intellectual stimulation (  = 4.00, S.D. = 0.52).
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2. The opinions of the teachers towards transformational leadership of educational
institution executives with difference in genders showed that overall there was not significant different.
3. The opinions of the teachers towards transformational leadership of educational
institution executives with difference in work experiences showed that overall there was significant
different at .05 level. Considering each aspects, the idealized influence, the inspirational motivation, and
the individualized consideration showed a statistically significant difference at .05 level, while the
intellectual stimulation showed no statistically significant difference.
Keywords: ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในการจัดการองค์กรโดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานั้น ปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้ประสบ
ผลสาเร็ จในการดาเนินงานภายในองค์กร คือ การมีผู้บริห ารที่ ดี มี ความรู้ มีความสามารถ และมีทัก ษะในการ
บริ ห ารงาน เพื่ อ ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นน าพาสถานศึ ก ษาและองค์ ก รไปสู่ จุ ด มุ่ ง หมาย ตามเป้ า ประสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ แ ละมี
ประสิทธิภาพทางการศึกษา ซึ่งสภาพสังคมไทยในปัจจุบันอยูท่ ่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก มีการแข่งขันกันใน
ทุกด้านส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาของไทย โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาต้องวางแผนนโยบายเพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มีความมุ่งหมาย
และหลักการในการจัดการศึกษาในมาตรา 6 ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมจริ ยธรรมวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 7 ไว้ว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรี ภาพ
ความเคารพกฏหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ ร่วมส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (ราชกิจจานุเบกษา.
2542: 4)
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นตัวแปรสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารยุคใหม่จะต้องมี
แนวคิดใหม่ๆ เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงทั้งการบริหารจัดการ การจัดการกระบวนการเรียนการสอน เป็นผู้ที่มีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ สามารถจูงใจให้บุคคลในองค์กรเกิดแรงบันดาลใจในการทางานให้ประสบ
ความสาเร็จ ซึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อของคนในองค์กรได้นั้น มาจาก
หลายปัจจัย โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านเจตคติและความคิดเห็นของกลุ่ม และประสบการณ์โดยตรงของบุคคล หาก
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะทาให้สามารถเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อของคนใน
องค์กรนั้นเอง สถานศึกษาและองค์กรก็จะขับเคลื่อนนาพาไปสู่จุดมุ่งหมายตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้และมีประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา สาหรับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ควรมีลักษณะของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดทฤษฎี
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ แบสและอโวลิโอ (Bass; & Avolio) ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญอยู่ 4 ด้าน คือ ด้านการ
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มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการคานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล (สุมาลี ละม่อม. 2553: 40-42; อ้างอิงจาก Bass. 1999: 9-32; Bass; & Avolio. 1994: 2-6; 1993:
114–122)
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งโรงเรีย น
วัดด่านสาโรง ก็เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่จะต้องบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และต้องก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้นาในการพัฒนาสถานศึกษา และในปัจจุบันผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่ ทาให้มี
ความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อสะท้อนการบริหารจัดการและ
นาไปปรั บปรุงพั ฒนาการบริ หารงานจนเกิ ดความเปลี่ ยนแปลงในองค์กร ซึ่ งจะทาให้สถานศึก ษาพร้อ มต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงที่ มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาแนกตามเพศและ
ประสบการณ์ในการทางาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
1. เพศ จาแนกเป็น
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ประสบการณ์ในการทางาน จาแนกเป็น
2.1 ต่ากว่า 10 ปี
2.2 10-20 ปี
2.3 มากกว่า 20 ปี

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านสาโรง
ที่ มี ต่ อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
4. ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก ความเชื่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางบวกหรือ
ทางลบก็ได้ โดยอาศัยพื้นฐานความรู้เดิม ประสบการณ์ อารมณ์และสภาพแวดล้อม อาจทาด้วยการพูดหรือการเขียน
ก็ได้ บุคคลอื่นอาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้
ครูผู้สอน หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ในโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดด่านสาโรง หมายถึง โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่
2 งาน 87.70 ตารางวา เลขที่ 132 หมู่ 8 ซอยวั ด ด่ า นสาโรง ถนนสุ ขุ ม วิ ท 113 ต าบลสาโรงเหนื อ อ าเภอเมื อ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270 เปิดทาการเรียนการสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรม คุณลักษณะของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความคิด ความเชื่อ ซึ่งสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการทางานของคนในองค์กรที่มุ่งเปลี่ยนแปลงองค์กรไป
ในทางที่ดีขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญอยู่ 4 ด้าน ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Charisma) หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ในการทางานอย่างชัดเจน ซึ่งต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง รู้จักวางตัว รักษาบุคลิกลักษณะ
ของตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก้าวทันต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรในสถานศึกษา จึงกระตุ้นให้ครูอุทิศตนในการทางาน เพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม โดยเฉพะการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าแสดงความคิดเห็น กล้า
ตัดสินใจ นามาซึ่งการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้ องมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองในทุก ๆ
ด้านอย่างต่อเนื่อง และสามารถนาปัญหาของสถานศึกษามาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้วธิ ี
ต่างๆ เพื่อชักนาให้ผู้ตามเห็นคุณค่าของงาน โดยใช้หลักประชาธิปไตยในการทางาน เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดผลงานตามศักยภาพของแต่ ละบุคคล สร้างเจตคติที่ดีต่อครู ในการส่งเสริม พัฒนาครู จัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยต้องเป็นผู้นาด้วยการกระทามากกว่าการพูด ซึ่งต้องให้การยกย่อง ชื่นชม ยินดี
เมื่อครูในสถานศึกษาทางานสาเร็จ เพื่อให้เกิดเป้าหมายของการทางานที่ประสบความสาเร็จร่วมกันในอนาคต
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาที่พยายาม
กระตุ้นให้ครูปรับปรุงการทางาน แก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ เพื่อนามาพัฒนางานในสถานศึกษา ต้องคอยส่งเสริม
สนับสนุนให้มีครูมีความใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาทักษะของครูที่จะช่วยให้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
การทางานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้บริหาร
สถานศึกษายังต้องเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ได้ลองทาในสิ่งใหม่ และจะต้องคอยช่วย
แก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการทางาน
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4. ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง การที่ผู้ผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบถึงความสามารถในการทางาน ความต้องการด้านต่างๆ โดยต้องมีความเอาใจใส่ เป็นกันเอง มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างกัน ซึ่งจะทาให้สามารถทางานร่วมกัน คอยให้คาปรึกษาในการปฏิบัติงาน จะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวครู
จึงมอบอานาจในการตัดสินใจ มอบหมายงานตามความสามารถ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล อีกทั้ง
ยังต้องส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถในการทางานตามศักยภาพและความถนัดของ
แต่ละบุคคล พร้อมทั้งยังต้องชื่นชมในความสามารถและผลงานของครู
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยมีวิธีดาเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 84 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้จากการสุ่มประชากรจากตาราง
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) จากนั้นทาการสุ่มอย่างง่าย (Simple
random sampling) กลุ่มตัวอย่างที่ได้จานวน 70 คน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา และได้นาแนวคิดของ แบสและอโวลิโอ มาปรับใช้กับงานวิจัย
2. กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ แบสและ
อโวลิโอ โดยปรับให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 จาแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ 4) ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
3. สร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการปรับปรุงจาก
แบบสอบถาม สุมาลี ละม่อม (2553: 103-108) และของ แอนนา รัตนภักดี (2553: 141-149) เพื่อมาสร้างเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
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จานวน 1 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามสาหรับครู โดยแบบสอบถามสาหรับครูเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็นของครู
โรงเรียนวัดด่านสาโรงที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิ ดเห็น ของครูโรงเรี ยนวัด ด่า นสาโรงที่มี ต่อ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด จาแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ 4) ด้านการ
คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
วิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุง แก้ไขแล้วไปขอความอนุเคราะห์ ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่ อ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามในแบบสอบถามกับคานิยามศัพท์เฉพาะ ที่กาหนดไว้ในแต่ละด้านตาม
แนวคิด หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruency: IOC) ซึ่งจากผล
การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ข้อคาถาม (Item) ในแบบสอบถามได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 เป็นค่าที่สูงกว่า
เกณฑ์ 0.50 ที่แสดงว่าข้อคาถามนั้นๆ มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะที่กาหนดไว้
2. นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ ยวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และขอคาแนะนาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแบบสอบถาม
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว มาทดลองใช้ (Try-out) กับครูที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนาผลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์หา
คุณภาพโดย
3.1 วิเคราะห์หาค่าความเชือ่ มั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98
3.2 วิเคราะห์หาอานาจการจาแนกรายข้อโดยวิธี (Item-Total Correlation) โดยการหาค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation) ได้ค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ในช่วง 0.49-0.85
4. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ยื่นหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อทาหนังสือขอความร่วมมือกับ
โรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์
จากผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้ครูโรงเรียนวัดด่านสาโรง จานวน 70 ฉบับ ตาม
จานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยได้รับแบบสอบถามความคิดเห็นกลับคืนมา จานวน 70 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ตอบข้อกระทงคาถามทุกรายการ สามารถนามาวิเคราะห์ทางสถิติได้ ดาเนินการนาแบบสอบถามทั้งหมดไป
วิเคราะห์ข้อมูล
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2. วิเคราะห์ข้อมูล โดยบันทึกข้อมูลและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อประมวลผลข้อมูลทาง
สถิติสาหรับงานวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติในการหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่
เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) ของ Cronbach
3. สถิติทดสอบสมมติฐานที่กาหนดไว้ดว้ ยค่า t-test แบบ independent และ F test แบบ One-Way
ANOVA
สรุปผลการวิจัย
1. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยรวมอยู่ในระดับมากมาก (  = 4.10, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้านเรียงจากลาดับมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบัลดาลใจ
ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการกระตุ้นทางสติปัญญาเป็นลาดับสุดท้าย สา มารถสรุปผล
รายด้านได้ ดังนี้
1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ (  = 4.14, S.D. = 0.52) โดยเรียงลาดับดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่
ยอมรับของครูในสถานศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษารู้จักวางตัว และรักษาบุคลิกลักษณะของตน
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีจนเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา และข้อที่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และกล้าคิดนอกกรอบ
1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
วัดด่านสาโรง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มากทุกข้อ (  = 4.14, S.D. = 0.52) โดยเรียงลาดับดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาให้การยกย่อง ชื่นชม ยินดี เมื่อครูใ น
สถานศึกษาทางานสาเร็จตามเป้าหมายมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูในสถานศึกษา
ได้แสดงผลงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และข้อที่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน
1.3 ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
วัดด่านสาโรง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มากทุกข้อ (  = 4.00, S.D. = 0.52) โดยเรียงลาดับดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความใฝ่รู้ เพื่อพัฒนา
ตนเองมากขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาทักษะของครูอย่างต่อเนื่อง และข้อที่เห็น
ด้วยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
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1.4 ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ (  = 4.13, S.D. = 0.53) โดยเรียงลาดับดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเอาใจใส่และเป็นกันเอง
กับครูในสถานศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงความชื่นชมในความสามารถและผลงานของ
ครู และข้อที่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาทราบถึงความต้องการด้านต่างๆ ของครูแต่ละบุคคล
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า
ครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่ อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมไม่ต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานต่างกัน พบว่า ครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ครูมีความคิดเห็นต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา ครูมีความคิดเห็น
ไม่ต่างกัน
อภิปรายผล
1. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีอุดมการณ์ในการทางานเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี
ต่อผู้ร่วมงาน รู้จักวางตัว เป็นแบบอย่างที่ดีจนเกิดความเลื่อมใส สามารถสร้างแรงบันดาลใจ โดยการยกย่องชื่นชม
ยินดีเมื่อครูในสถานศึกษาทางานสาเร็จตามเป้าหมายเปิดโอกาสให้ครูในสถานศึกษาได้แสดงผลงานตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ให้ความเอาใจใส่เป็นกันเองกับผู้ร่วมงานอีกทั้งยังส่งเสริมให้ครูมคี วามใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาตนเอง กระตุ้น
ให้ครูในสถานศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะทางานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศสวาท
ศรีเสน (2551) ได้ศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของโรงเรียนในจังหวัดยโสธร
พบว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของโรงเรียนในจังหวัดยโสธรทั้งภาพรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ แบสและอโวลิโอ (Bass; & Avolio. 1994: 2-6) ที่ให้ความหมายของผู้นา
การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เป็นกระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดย
เปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานแลผู้ตามไปสู่ระดับสูงขึ้นและมีศักยภาพสูงขึ้น ทาให้เกิดความตระหนักรู้
ภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและองค์กร จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองการไกลเกินความสนใจของพวกเขาไปสู่
ประโยชน์ของกลุ่ม องค์การ หรือสังคม ซึ่งอภิปรายในแต่ละด้าน ดังนี้
1.1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาประเด็ น ที่ น่ า สนใจ คื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ม นุ ษ ยสัม พั น ธ์ ที่ ดี เป็ น ที่ ย อมรั บ ของครู
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เนื่องจากรู้จักวางตัว เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและรักษาบุคลิกลักษณะของตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีจน
เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา ผู้บริหารสถานศึกษาทางานด้วยความรัก ภูมิใจต่อการทางานในสถานศึกษา มีความมุ่งมั่น
อุทิศตนเองในการทางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จนเกิดเป็นอุดมการณ์ในการทางานของตนเอง ซึ่งสามารถเป็น
แบบอย่างในการทางานแก่ครูใสถานศึกษา จึงทาให้ความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงที่มีต่อภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึก ษาในด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ แอนนา รัตนภักดี (2553: 115) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ตามความคิดของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมากและส่วนน้อยอยู่ในระดับมากที่สุด
1.2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาประเด็นที่น่าสนใจ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้การยกย่ อง ชื่นชม ยินดี เมื่อครูในสถานศึกษาทางาน
สาเร็ จ ตามเป้ า หมาย เปิ ด โอกาสให้ค รู ใ นสถานศึ ก ษาได้ แ สดงผลงานตามศั ก ยภาพของแต่ละบุ ค คล ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษายังพูดถึงอนาคตอย่างผู้มองโลกในแง่ดี จนสามารถสร้างเจตคติที่ดีต่อครูในสถานศึกษา ซึ่งสามารถ
กระตุ้นให้ครูในสถานศึกษามีความมุง่ มัน่ ที่จะทางานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันได้ จึงทาให้ความคิดเห็นของครู
โรงเรียนวัดด่านสาโรงที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แอนนา รัตนภักดี (2553: 115) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ตามความคิดของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากและส่วนน้อยอยู่ในระดับมากที่สุด
1.3 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูในสถานศึกษามีความใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะของครู
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังแจ้งความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับสถานศึกษาให้ครู
ทราบอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้จัดการเรียนการสอน ทาวิจัยในชั้นเรียน ให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น จึงทาให้ความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการกระตุ้นทาง
สติปัญญา อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี ละม่อม (2553: 84) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ บ ริ หารสถานศึ ก ษาตามความคิ ดเห็ น ของครู ผู้สอน สั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาศรี ษ ะเกษ เขต 1
ผลการวิจัยสรุปว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ
เขต 4 ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
1.4 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกั ดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมและรายข้ออยู่ใน
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ระดับมาก อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเอาใจใส่และเป็นกันเองกับครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูใน
สถานศึกษาเป็นรายบุคคล โดยเปิดโอกาสให้ครูในสถานศึกษาแสดงความสามารถในการทางานพร้อมทั้งแสดงความ
ชื่นชมในความสามารถและผลงานของครู ผู้บริหารสถานศึกษามีความเชื่อมั่นในตัวครูจึงมอบอานาจความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจแก่ครูตามศักยภาพและความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงทาให้ความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการคานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี ละม่อม (2553: 84) ได้ศึกษาภาวะผู้นา
การเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ หารสถานศึ ก ษาตามความคิ ดเห็ นของครู ผู้ สอน สัง กั ด สานั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ศรีษะเกษ เขต 1 ผลการวิจัยสรุปว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็ นของครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยให้ความเอาใจใส่และเป็นกันเองกับ
ครูเป็นรายบุคคล โดยเปิดโอกาสให้ครูในสถานศึกษาแสดงความสามารถในการทางานพร้อมทั้งแสดงความชื่นชมใน
ความสามารถและผลงานของครูทั้งเพศชายและเพศหญิงอย่ างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ รุ้ง อนันต์ (2552: 1314; อ้างอิงจาก Oskamp. 1977: 119-133) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็น ด้านเจตคติและความคิดเห็นของ
กลุ่ม (Group Determinants of Attitude) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิดเห็นหรือเจตคติของแต่ละบุคคล
เนื่องจากบุคคลจะต้องมีสังคมและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ดังนั้น ความคิดเห็นและเจตคติต่างๆ จะได้รับการถ่ายทอด
และมีแรงกดดันจากกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเพื่ อนในโรงเรียน กลุ่มอ้างอิงต่างๆ ซึ่งทาให้เกิดความคล้อยตามเป็นไปตาม
กลุ่มได้ จึงทาให้ความคิดเห็นของครูที่มี เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ระพีพร แก้วกระจ่าง (2555) ได้ศึกษาภาวะ
ผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการ
วิเคราะห์จาแนกตามเพศของครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นนทบุรี เขต 2 พบว่า เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ไม่ต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานต่างกัน พบว่า โดยรวมต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
แต่เมื่อพิจารณารายด้าน คือ ความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดด่านสาโรง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ครูมีความคิดเห็นต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ การเข้ารับการพัฒนาตนเองตามที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดกาหนด และประสบการณ์ในการทางานที่ ต่างกัน ทาให้การบริหารงานต่างๆ ในสถานศึกษาต่างกันตาม
ประสบการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรพันธ์ ไชยยิ่งกฤษศิริ (2553) ได้ทาการ
วิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิ ดเห็นต่อภาวะผู้นา
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ของผู้บริหารสถานศึกษา ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยรวมและรายด้าน พร้อมทั้งยัง และยัง
สอดคล้องกับ รุ้ง อนันต์ (2552: 13-14; อ้างอิงจาก Oskamp. 1977: 119-133) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อความ
คิดเห็น อาจเกิดจากประสบการณ์โดยตรงของบุคคลที่ได้รับความรู้สึก ความคิดต่างๆ จนเกิดเป็นเจตคติหรือความ
คิดเห็นจากประสบการณ์ที่ตนเองได้รับ จึงทาให้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่สะท้อนออกมา
ทางความคิดเห็นของครูตามประสบการณ์ในการทางานในด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ และด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลจึงต่างกัน ส่วนด้านการกระตุ้นทางสติปัญญาไม่ต่างกัน อาจ
เนื่องมาจากถึงแม้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีการบริหารจัดการที่ไม่เหมือนกัน แต่การกระตุ้น ส่งเสริมและ
พัฒนาครูในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางคล้ายกัน เนื่องจาก
ได้รับนโยบายในการพัฒนาครูในแนวทางเดียวกัน จึงทาให้ความคิดเห็นของครูโรงเรียนที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญาไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี ละม่อม (2553: 88) ได้ศึกษาภาวะผู้นา
การเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ หารสถานศึก ษาตามความคิ ดเห็ นของครู ผู้สอน สัง กั ด สานั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ศรีษะเกษ เขต 1 ผลการวิจัยสรุปว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดของครูผู้สอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยรวมและรายด้านไม่
ต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ พบว่า ครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก แต่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้ องแสดงให้ผู้ร่วมงานเห็นถึง
การทางานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจะต้องกล้าคิดนอกกรอบในการทางาน เพื่อผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ในเรื่องผู้บริหารสถานศึกษาให้การยกย่อง ชื่นชม ยินดี เมื่อครู
ทางานสาเร็จตามเป้าหมาย แต่จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา คือ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทั้งภายในห้องเรียน
และภายนอกห้องเรียนที่ยังต้องปรับปรุงและพัฒนาในความคิดเห็นของครู ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุน
ส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม
สุขอนามัยที่ดีและยังช่วยสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ครูมีแรงบันดาลใจในการทางานมากขึ้น
3. ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา พบว่า ครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพัฒนา
และปรับปรุงให้ครูสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีให้มากขึ้น เช่น ส่งเสริมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
เพือ่ นาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า ครูโรงเรียนวัดด่านสาโรงมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษาและทาความเข้าใจถึง
ความต้องการด้านต่างๆ ของครู แต่ละบุคคล เพื่อจะได้ตอบสนองตามความต้องการของครูอย่างเท่าเทียมกันทาให้
เกิดความพึงพอใจในการทางานร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนางานด้วยความเต็มใจและมีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการบริหารสถานศึกษา
2. ควรมีการพัฒนารูปแบบความเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในยุคไทยแลนด์ 4.0
3. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
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NBUE099: ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
สวนป่าเขาชะอางค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
OPINIONS OF TEACHERS ON THE ACADEMIC LEADERSHIP OF SUAN PA KHAO CHA
ANG SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER CHONBURI PROVINCIAL ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION
เจนจิรา จันทะสิงห์ 1 ดร.สิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อ 1) วิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ 2) เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี จาแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์สอนในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
ทดสอบค่า t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับ ดังนี้ ด้านการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนความก้าวหน้า
ทางวิชาการของครู อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.5, S.D. = 0.54) รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มี
บรรยากาศทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.59) ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.72) ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงานการสอนของครู อยู่ในระดับมาก ( X =
4.36, S.D. = 0.64) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสอนของครู อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.65)
และลาดับสุดท้าย คือ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.69)
2. ครูที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์การสอนในโรงเรียนแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความคิดเห็นของครู, ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2339

24 มีนาคม 2560

Abstract
This study aims to 1) analyses the opinions of teachers on the leadership of Suan Pa Khao Cha
Ang School of administrators under Chonburi Provincial Administration Organization and 2) teachers with
education and different teaching experience in schools. There were opinions on academic leadership of
school administrators Suan Pa Khao Cha Ang School not different. Classified by educational levels and
teaching experiences. The samples were government school teachers of Suan Pa Khao Cha Ang School.
Research in instrument was a questionnaire concerning leadership of Suan Pa Khao Cha Ang School
administrators under Chonburi Provincial Administration Organization. There were used for data analysis
Percentage, Average ( X ), Standard Deviation (S.D.) and t-test.
The result were as follow:
1. Teachers have opinions on the leadership of school administrators as a whole at high level
and when considering in each aspect, all aspects were at high level as the following order; the motivation
and supporting academic progress of teachers aspect was at the highest level ( X = 4.51, S.D. = 0.54),
followed by the school management providing academic atmosphere aspect was at a high level ( X = 4.43,
S.D. = 0.59), the efficiency human resource management was at a high level ( X = 4.37, S.D. = 0.72), the
tracking teaching performance of the teachers aspect was at a high level ( X = 4.36, S.D. = 0.64) the
promoting and supporting teaching management of the teachers aspect was at a high level ( X = 4.35,
S.D. = 0.65) and the final sequence, the development and improvement in the academic aspect, was at a
high level ( X = 4.32, S.D. = 0.69).
2. The comparison results between the opinions of teachers on the leadership of school
administrators of Suan Pa Khao Cha Ang School under Chonburi Provincial Administration Organization
by levels of education and teaching experience in schools were not different.
Keywords: Opinions of Teachers, Leadership of School Administrators
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แนะนโยบายด้าน
การศึกษาและให้หลักในการจัดการศึกษาควรเป็นไปเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ และให้คนในวัยเรียน
ทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา สามารถพัฒนาคนได้ต่อเนื่องตลอดชีวิตซึ่งเป็นการศึกษาที่สร้างคุณภาพ
ชีวิตและสังคมที่ดี ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรงจึงควรให้ความสาคัญและเติมเต็มศักยภาพ
ของครู ดังนั้น ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนาและบริหารบุคคลในสถานศึกษาให้กระทาหรือจัด
กิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลสาเร็จ คือ ภาวะผู้นาทางวิชาการ (จุฑามาศ อินนามเพ็ง.
2552: 28) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นาทางวิชาการ ย่อมดาเนินการให้สถานศึกษามุ่งไปสู่คุณภาพและได้มาตรฐาน
เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (สานักงานคณะกรรมการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2340

24 มีนาคม 2560

การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2553: 15) การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เสริมสร้างบรรยากาศใน
โรงเรียนในทางบวก มีการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้ างขวาง ใช้ภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
มีโรงเรียนในสังกัด จานวน 11 โรงเรียน สภาพการบริหารวิชาการยังจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลไม่อิง
มาตรฐาน ทาให้ผลการประเมินระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษาต่า รวมถึงผลการประเมินระดับชาติต่าลงด้วย
นอกจากนั้นครูไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการเรียนรู้ ยังขาดการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย (กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี. 2555: 7) จากปัญหาที่พบดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าความสามารถทางวิชาการจาเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไข และประเด็นนี้เป็นผลโดยตรงจากการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้แก่
นักเรียน อันประกอบด้วยขอบข่ายและภารกิจ ได้แก่ การวางแผนพัฒนาการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรียนรู้และการจัดตารางสอน การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การนิเทศการศึกษา การพัฒนา
บุคลากรและการให้ขวัญกาลังใจ และการจัดทาระบบประเมินผลและระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ้งจะส่งผลให้
เกิดความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการว่าจะประสบผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด เพราะการบริหารงานด้านวิชาการ
เป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน และส่งผลเกิดความสาเร็จในที่สุด (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2553: 1)
งานวิชาการเป็นหัวใจของสถานศึกษาทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก การที่จะดูว่า
โรงเรียนมีมาตรฐาน ก็มักเอาผลงานทางวิชาการเป็นสาคัญ งานวิชาการจะสัมฤทธิผลเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับบทบาทของ
ผู้บริหารว่าจะเอาจริงเอาจังกับการบริหารงาน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการเตรียมการเพื่อให้บุคลากรใน
สถานศึกษาเกิดความพร้อมอย่างทั่วถึงก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและปฏิบัติงานอย่างจริงจังเพื่อให้การ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารงานวิชาการจึงนับเป็นงานหลักในการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายกระจายอานาจในการจัดการบริหาร
จัดการให้เขตพื้นที่การศึกษา ทาให้การจัดการศึกษาแต่ละเครือข่ายได้รับนโยบายและแผนการบริหารจากเขตพื้นที่
การศึกษา มาจัดดาเนินการบริหารงานวิชาการได้อย่างอิสระ ทาให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญ
ทาให้เครือข่ายการศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการทางวิชาการ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้โรงเรียนมีการ
จัดการบริหารงานวิชาการที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสาคัญของงานวิชาการซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร คือ ดี เก่ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงสนใจที่ จะศึกษาและทาการวิจัย
ในเรื่องความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัด
องค์การบริหารสวนจังหวัดชลบุรี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสวนป่า
เขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
สวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จาแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การสอน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ภาวะผู้นา หมายถึง กระบวนการและสถานการณ์ที่บุคคลได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นา มีความสามารถใน
การจูงใจคนให้ทางานร่วมกันอย่างเต็มใจ เพื่อให้ผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น ผู้นาจึงต้องมีทักษะ ความรู้
ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการบังคับบัญชาบุคคลในองค์กร
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้รูปแบบของ
อิทธิพลระหว่างผู้นาและสมาชิกหรือใช้อิทธิพลของตาแหน่งกระตุ้นครูให้ปฏิบัติเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
ตามที่ได้กาหนดไว้ และขอบข่ายการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาตามการกระจายอานาจของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มาผสมผสานกัน ประกอบด้วย 6 ประการ ดังนี้ 1) การพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ
2) การจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีบรรยากาศทางวิชาการ 4) การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสอนของครู 5) การติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการสอนของครู 6) การสร้างแรงจูงใจ
และสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการของครู
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนและรองผู้อานวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี
ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของครูในโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน วัดได้โดยแบบสอบถามของผู้วิจัย
ครู หมายถึง ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี
กรอบแนวคิดในการวิจัย

สถานภาพครู จาแนกเป็น
1. ระดับการศึกษาของครู
1.1 ปริญญาตรี
1.2 สูงกว่าปริญญาตรี
2. ประสบการณ์การสอนของครู
2.1 ประสบการณ์ 5-15 ปี
2.2 ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป

ความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับภาวะผู้นาทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ
2. การจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีบรรยากาศทาง
วิชาการ
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสอนของครู
5. การติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการสอนของครู
6. การสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนความก้าวหน้าทาง
วิชาการของครู

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี ที่ทาการสอนในโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จานวน 60 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้าราชการครูโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จานวน 60 คน ได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยมีวิธีดาเนินการ ดังนี้
1. ข้าราชการครูโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จานวน 60 คน
2. ข้าราชการครูโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่จาแนก
ตามระดับทางการศึกษา ดังนี้
2.1 ปริญญาตรี
2.2 สูงกว่าปริญญาตรี
3. ข้าราชการครูโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจัง หวัดชลบุรี ที่จาแนก
ตามประสบการณ์การสอน ดังนี้
3.1 ประสบการณ์ 5-15 ปี
3.2 ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดประเด็นคาถามของแบบสอบถามแต่ละตอน
3. จัดทาแบบสอบถามฉบับร่าง
4. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง
ทั้งด้านโครงสร้างเนื้อหาและภาษาที่ใช้ขอคาแนะนาแล้วปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหาและความ
เหมาะสมของคาถาม
6. นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อคาถามกับลักษณะพฤติกรรม
เป้าหมาย (IOC; Index of ltem Objective Congruence) เลือกข้อที่มีดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.08-1.00 แล้วนา
แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับนาแบบสอบถามไปทดลอง แบบสอบถามกับ
ตัวอย่าง จานวน 40 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นแจกแบบสอบถามจริงไปยังกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. นาหนัง สื อ ขออนุ ญาตแจกแบบสอบถามในการท าวิ จัย จากมหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ท กรุง เทพ
เสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อขออนุญาต เข้า ทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
2. แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้าราชการครูโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทีท่ าการสอนในโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ จานวน 60 คน
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 สถานะภาพทั่วไปของข้าราชการครูที่ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 1 จานวนและร้อยละของข้าราชการครูโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
จาแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ด้านการสอน
รายการ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

31
29
60

51.67
48.33
100

39
21
60

65.00
35.00
100

1. ระดับการศึกษา
1.1 ปริญญาตรี
1.2 สูงกว่าปริญญาตรี
2. ประสบการณ์ด้านการสอน
2.1 ประสบการณ์ 5-15 ปี
2.2 ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
รวม

จากตาราง 1 พบว่า ครูผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 60 คน มี การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 51.67
มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 35.00
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ตาราง 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวม
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ด้านการพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ
2. ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีบรรยากาศทางวิชาการ
4. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสอนของครู
5. ด้านการติดตามผลการปฏิบัตงิ านการสอนของครู
6. ด้านการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการของครู
ภาพรวม

X

4.32
4.37
4.43
4.35
4.36
4.51
4.39

S.D.
.69
.72
.59
.65
.64
.54
.56

แปลผล ลาดับ
มาก
6
มาก
3
มาก
2
มาก
5
มาก
4
มากที่สุด
1
มาก
-
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จากตาราง 2 พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.56) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมากมากที่สุด เรียงลาดับ ดังนี้
ด้านการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการของครู อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51, S.D. = 0.54)
รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีบรรยากาศทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.59)
ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.72) ด้านการติดตามผล
การปฏิบตั ิงานการสอนของครู อยู่ในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.64) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสอน
ของครู อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.65) และลาดับสุดท้าย คือ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.69)
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ย วกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
สวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จาแนกตามประสบการณ์การสอนในโรงเรียน
ภาวะผู้นาทางวิชาการ
1. ด้านการพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ
2. ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีบรรยากาศ
ทางวิชาการ
4. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสอน
ของครู
5. ด้านการติดตามผลการปฏิบัตงิ านการสอนของครู
6. ด้านการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุน
ความก้าวหน้าทางวิชาการของครู
ภาพรวม

5-15 ปี
S.D.
X
4.28 .24

มากกว่า 15 ปี
S.D.
X
4.39 .23

t-test

p-value

-1.71

.09

4.38

.27

4.36

.23

.27

.80

4.40

.24

4.48

.20

-1.50

.14

4.36
4.37

.24
.28

4.32
4.05

.27
.22

.50
.54

.60
.62

4.51
4.38

.21
.09

4.50
4.40

.19
.08

.15
-.72

.88
.48

จากตาราง 3 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน (t = -.72, p = .48)
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สรุปผลการวิจัย
1. ครูผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 60 คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 51.67 และมีประสบการณ์
การสอนในโรงเรียนมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 35.00
2. ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการ
ของครู อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีบรรยากาศทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก
ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงานการสอนของ
ครูและ อยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสอนของครู อยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก
3. ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จาแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
และครูที่ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จาแนกตามประสบการณ์ การสอนในโรงเรียน
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะนามาอภิปราย ดังนี้
1. ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านการพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนมากมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารส่งเสริมให้มีการวางแผนพัฒนางานวิชาการ
และกาหนดวิธีการดาเนินงานให้ตรงตามเป้าหมายของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด จัดประชุมเพื่อชี้แจงให้ครู
ทราบถึงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาระดับมาก ดังแนวคิดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2551) สอดคล้องกับ ภัทราวดี อุ่นวงษ์ (2550) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้นาทางวิ ชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมผู้เกี่ยวข้องมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ขณะที่ มธุรสณี กวางทอง (2551) ศึกษาเรื่อง การดาเนินงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาวาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดาเนินงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาวาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า ในการดาเนินงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาวาง อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดเห็นว่าผู้บริหารได้วางแผนเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรประชุมคณะครูเพื่อ
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร กาหนดตารางสอนที่สอดคล้องกับเวลาเรียน ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สนับสนุนให้ครูสร้างแผนการสอนสนับสนุนให้ครูสอนซ่อมเสริม วางแผนการนิเทศ
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แนะนาให้ครู เห็ นความสาคัญ ของการนิเ ทศ วางแผนการประเมินผลการเรี ยนการสอน และน าผลที่ได้ จากการ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
2. ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครู
ส่วนมากมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารส่งเสริมให้มีการกาหนดแนวทางในการจัดครูสอนตรงตามสาขาวิชาที่ได้บรรจุ
แต่งตั้ง และมอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถของครูอย่างเหมาะสม จัดให้การปฐมนิเทศครูใหม่พร้อมแต่งตั้ง
ครูที่มีความรู้ความสามารถในกลุ่มสาระวิชาเป็นที่ปรึกษาทุกครั้ง และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของครู และจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาครูในสถานศึกษาระดับมาก ดังแนวคิดของ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
(2553: 30) ให้ความหมายการบริหารงานวิชาการว่า เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมการดาเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับ
การปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลให้ดีขึ้น เพื่อเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ผลการวิจัยสอดคล้องกับ อานันตยา คาชมพู (2551) ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเห็นว่าผู้บริหารสถาบันการ
พลศึกษาได้ดาเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนของนักศึกษา ได้อานวยความสะดวกและบริการงานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ได้ประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของทางสถาบัน ได้จัดบริการงานห้องสมุดและระบบ
อินเทอร์เน็ต และได้จัดอาจารย์สอนประจารายวิชาโดยคานึงถึงคุณภาพด้านวิชาการของอาจารย์เป็นหลัก
3. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีบรรยากาศทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ครูส่วนมากมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและความพร้อมของโรงเรียน สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานและทุกกลุ่มสาระมีการจัดประชุมเพื่อวางแผนและ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนภายในกลุ่ม สนับสนุนให้มีการจัดและใช้สถานที่เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลงานบทความ เอกสาร หรือ
หนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนระดับมาก ดังแนวคิดในบทบัญญัติเกี่ยวกับแนวการจัดการศึกษากล่าวว่า
การที่ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้มีบทบาทสาคัญในโรงเรียนจะบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีพฤติกรรมความเป็นผู้นาทางวิชาการ ผลการวิจัยสอดคล้องกับ สมชาย ไชยจินดา (2547) ได้ศึกษา
การดาเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการดาเนินงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่ ในด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารได้ส่งเสริมให้ครู
จัดทาหลักสูตรท้องถิ่นมาก ให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน มีการส่งเสริมให้ครูใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนการสอน มีการส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ
ได้ติดตามให้ครูได้ดาเนินการตามแผนการสอน มีการส่งเสริมให้ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มีการจัดครูเข้าสอนแทนครูที่ไม่ได้มาปฏิบัติการสอน มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาจัดทาสื่อการเรียนการสอน
4. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสอนของครู อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะครู
ส่วนมากมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการวางแนวทางที่กาหนดให้ครูทุกคนจัดทาโครงการสอนแผนการสอนเป็นรายวิชา
พร้อมทั้งมีการบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง สนับสนุนครูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นกระบวนการและมี
ความหลากหลายโดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งทาการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
และสนับสนุนครูให้นาวิทยากรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสอน และนานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น
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ระดับมาก ดังแนวคิด นภาดา ผูกสุวรรณ (2553: 30) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา
โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการพัฒนาการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ให้ได้ผลดี บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ให้นักเรียนมีความประพฤติดี มีลักษณะนิสัยที่ดี สามารถอยู่ ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ผลการวิจัยสอดคล้องกับ ธนภัทร จองหมุ่ง (2549) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติการสอนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดสรรวัสดุ สื่อและ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
5. ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการสอนของครู อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครู
ส่วนมากมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารส่งเสริมให้มีการประชุ มหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาเพื่อร่วมในการวางแผนการนิเทศ
และกากับติดตามการจัดการสอนของครู มีการกากับและติดตามให้ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลนักเรียนอย่าง
หลากหลายตามหลักวิธีของการวัดและประเมินผล และดูแลและติดตามครูที่ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนที่มี
ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ในรายวิชานั้น โดยใช้วิธีการสอบแก้ตัวหรือสอนเสริมให้กับนักเรียนระดับมาก ดังแนวคิด
Davis; & Thomas (1989) ได้กาหนดองค์ประกอบของภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนไว้ประการหนึ่ง คือ
การที่ผู้บริหารโรงเรียนมีการวางแผนพัฒนางานวิชาการมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านวิชาการของครูให้ตรง
ตามเป้าหมายของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น เปิดโอกาสให้ครู-อาจารย์มีส่วนร่วม
ในการวางแผนงานวิชาการ มีการจัดประชุมครูเพื่อแจ้งให้ทราบความคาดหวังที่ตั้งไว้ในโครงการทางด้านวิชาการของ
โรงเรียนและหาทางปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาผู้บริหารโรงเรียนกระจายอานาจให้ครูเพื่อร่วมกันวางโครงการด้านวิชาการ
หาวิถีทางให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนด้านวิชาการ โครงการปรับปรุงด้านวิชาการต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนร่วมมือ
กับครูสร้างกฎระเบียบของโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการซึ่งเป็นการยึดถือหน้าที่ในการปรับปรุง
งานวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
6. ด้านการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการของครู อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะครูส่วนมากมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารให้การยกย่อง ชมเชย และประกาศเกียรติคุณ ครูทุกคนที่มีผลงาน
ทางวิชาการดีเด่นอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้ครูทางานร่วมกันเป็นทีม ยอมรับฟังคิดเห็นของครูโดยมุ่งเน้นคุณภาพทาง
วิชาการของสถานศึกษา และเปิดโอกาสให้ครูคัดเลือกผู้แทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณาความดีความชอบ
ของครูในสถานศึกษา พร้อมทั้งนาผลจากการปฏิบัติงานทางด้านการสอน (วิชาการ) ของครูมาเป็นองค์ประกอบหลัก
ในการพิจารณาความดีความชอบระดับมาก ดังแนวคิด พนัส หันนาคินทร์ (2551) กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ที่ควบคุม ดูแล และบังคับบัญชาการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษา และสามารถนาผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือกันทางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น และ Davis; & Thomas
(1989) ยังได้กาหนดองค์ประกอบของภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนไว้ประการหนึ่ง คือ ผู้บริหารควรชักจูง
ผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงด้านวิชาการของโรงเรียน เช่น ขอเวลาผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือด้านสานักงาน
และชั้นเรียน ใช้อานาจของผู้ปกครองในการจัดงานฉลองของโรงเรียนและใช้เงินของผู้ปกครองเพื่อขยายโครงการของ
โรงเรียนซึ่งเป็นความกระตือรือร้นในการใช้กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงงานด้านวิชาการ รวมทั้ง สุทธิพร วรรณสิทธิ์ (2551)
ศึกษาเรื่อง การสนับสนุนงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาลาพูน เขต 2 มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการสนับสนุนงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาลาพูน เขต 2 ผลการศึกษา
สรุปได้ ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเกือบทั้งหมด ได้กาหนดโครงสร้างเนื้อหา
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ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรสถานศึกษา แต่งตั้งบุคลากรในการจัดทาหลักสูตร วางแผนการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร สนับสนุนครูผู้สอนในการจัดทาแผนการสอน ส่งเสริมให้ครู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติการสอนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง และ
สนับสนุนให้บุคลากรทางานเป็นทีม
7. ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนต้องทางานประสานสัมพันธ์กันในด้านงานวิชาการ คือ ครูที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีและครูที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ต่างมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการของโรงเรียน ประกอบกับ
ในยุคปฏิรูปการศึกษา ได้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดาเนินงานวิชาการทั้งในโรงเรียนและเทศบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ใกล้เคียงกัน จึงทาให้มีการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่ใกล้เคียง ส่งผลให้ความคิดเห็นของ
บุคคลสองกลุ่มนี้มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสัมฤทธิ์ เตชปุญโญ (2553) ได้ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จาแนกตามสถานภาพระดับการศึกษาแล้วไม่แตกต่างกัน อีกทั้งสถานศึกษาทุกแห่งต่างก็ปฏิบัติตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ทาให้สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกแห่งต้องดาเนินการตามแนวทางเดียวกันครูผู้สอนที่ระดับการศึกษาต่างกัน จึงมีบทบาทในการบริหาร
วิชาการร่วมกันในลักษณะเดียวกัน จึงมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัย วัชราภรณ์ วิจารณ์ (2550: 84-94)
อาทิตย์ แก้วมณี (2551: 50-55) และชัยวัฒน์ แก้วหล่อ (2551: 140-142) ได้สรุปว่าครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการไม่แตกต่างกัน
8. ครูที่ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะงานวิชาการเป็นงานที่สาคัญที่สุดของโรงเรียนครูทุกคนต้องให้ความเอาใจใส่
ต่อการปฏิบัติงานวิชาการโดยเฉพาะ และมีการเปิดโอกาสให้ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียนต่างกันเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่เป็นเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจน ทาให้การรับรู้ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนจึงไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาส ชูปาน (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2551 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในตาแหน่งต่างกันมีระดับความพึงพอใจใน
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดยะลา โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รุสนานี ลอเซ็ง (2556) ได้ทาการค้นคว้าอิสระเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนอาเภอบาเจาะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 ผลการค้นคว้าอิสระพบว่า
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตามประสบการณ์การทางาน พบว่า ภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา นิธิพงษ์ (2557: บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง พบว่า ครูที่มีประสบการณ์
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัด ระยอง
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ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมฤดี ธรรมทัศนานนท์ (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 34 สานักงานเขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 34 สานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1. ด้านการพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา และส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูในทุกกลุ่มงาน ทุกกลุ่มสาระ มีการจัดการประกันคุณภาพภายใน และควบคุมความเสี่ยงในกลุ่ม
เพื่อส่งผลต่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2. ด้านการจัด การทรัพยากรบุค คลอย่ างมีป ระสิ ทธิภาพ ผู้บ ริหารสถานศึกษาควรมี การจั ดสรร
งบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู และจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาครูในสถานศึกษาและมีการ
สารวจและวางแผนในการสรรหาบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งตามอัตรากาลังในกลุ่มสาระวิชาขาดแคลน
3. ด้านการบริหารจัดการศึกษาให้มีบรรยากาศทางวิชาการ ผู้อานวยการสถานศึกษาควรจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ มีการเผยแพร่ผลงาน บทความ เอกสาร หรือหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน รวมทั้งให้การ
สนับสนุนครูและนักเรียนนาผลงานจากการเรียนรู้ในห้องเรียนมาจัดแสดงภายนอกห้องเรียน เช่น การจัดนิทรรศการ
หรือการจัดป้ายนิเทศในโอกาสสาคัญต่างๆ เป็นต้น
4. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสอนของครู ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนครูให้นา
วิทยากรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสอนและนานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น และสนับสนุนให้ครู
ผลิตและนาสื่อชนิดต่างๆ หรือนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5. ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการสอนของครู ผู้บริหารสถานศึกษาควรดูแลและติดตามครู
ที่ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ในรายวิชานั้นโดยใช้วิธีการสอบแก้ตัวหรือสอนเสริม
ให้กับนักเรียน และส่งเสริมให้มีการนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระและต่างกลุ่มสาระเพื่อนามาใช้พัฒนาการสอน
6. ด้านการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการของครู ควรมีการสนับสนุนให้ครู
ได้เข้าประชุม อบรม เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการอย่างกว้างขวางทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา หรืออาจจัดประชุม
กลุ่มย่อยและเชิญวิทยากรจากภายนอกสถานศึกษามาให้ความรู้ และควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของครูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสวนป่า
เขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทั้ง 11
โรงเรียน
2. ควรศึกษาในเรื่องความคาดหวังของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
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3. เนื่องจากข้อจากัดในด้านขนาดของกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยในอนาคตถ้าสามารถขยายฐานกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาให้ใหญ่ขึ้น เพื่อจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น
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NBUE100: ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการการนิเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน
สถานศึกษา
SATISFACTION OF THE PERSONNEL TOWARDS THE PROCESS OF SUPERVISION
TO PERSONNEL DEVELOPMENT WITHIN THE INSTITUTION
ฐิติรัตน์ กิ่งไม้กลาง *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาโรงเรียนธัญวิทย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 และเพื่อเปรียบเที ยบระดับ
ความพึงพอใจตามกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน จาแนกตามเพศและอายุ วิธีการศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นบุคลากรภายในโรงเรียนธัญวิทย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จานวนประชากร
150 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ที่มีต่อกระบวนการการนิเ ทศภายในโรงเรียน ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน
โรงเรียน ด้านการปฏิบัติตามแผนนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน
และด้านการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนให้เหมาะสม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการการนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา
อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.48, S.D. = 0.15)
2. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนจาแนกความสถานภาพ
ของบุคลากร การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียนธัญวิทย์ จาแนกตามเพศ
และอายุ เมื่อพิจารณาทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเพศชาย (  = 4.55,
S.D. = 0.15) เพศหญิงมีความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด (  = 4.42, S.D. = 0.15) และเมื่อจาแนกตามอายุ 2530 ปี มีความพึงพอใจในระดับ (  = 4.25, S.D. = 0.01) อายุ 30 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจในระดับ (  = 4.48,
S.D. = 0.05) ไม่มีความแตกต่างกันมาก
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ
Abstract
The goals of this case were study on satisfaction levels of personnel that feel up with the
internal supervision process of Thunyawit school, which belong to the educational service area office 2 in
Pathumthani and intend to compare the levels of contentment that follow the internal supervision process
in this school. Classification based on sex and age. Studying method learned from the satisfaction levels
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about planning, compliance the plan, examination, evaluation and appropriate adaptation of the exams
amount 30 persons whom are the personnel in Thunyawit school, which belong to the educational service
area office 2 in Pathumthani. Then, compare the levels of contentment that follow the internal supervision
process in this school that classify on personnel status. Comparison about mean and standard deviation
of Thunyawit school that separate from sex and age.
The result of the research indicated:
1. The personnel’s satisfaction level about the human resource development process is
the highest. (  = 4.48, SD = 0.15)
2. Comparing the levels of contentment that follow the internal supervision process in this
school that classify on personnel status. The comparative relation about mean and standard deviation of
Thunyawit school that separate from sex and age when generally consider both male and female has the
most level of contentment. Male (  = 4.55, S.D. = 0.15), Female (  = 4.42, S.D. = 0.15) Besides, when
classified by span of age 25-30 which has the satisfaction level as follows (  = 4.25, S.D. = 0.01) and
over 30 years old which has the satisfaction level as follows (  = 4.48, S.D. = 0.05) that’s no difference.
Keywords: ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาคนหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาที่จาเป็นอย่างยิ่งในองค์กร ซึ่งปัจจุบันมีการ
แข่งขันกันมากยิ่งขึ้น เพราะมนุษย์คือจุดเริ่มต้นและเป้าหมายของการพาองค์กรขับ เคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือในการพัฒนาคนนั้นไม่มีอะไรสาคัญเท่ากับการศึกษา เพราะการศึกษามีความสาคัญต่อกระบวนการสร้าง
คนให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ในมนุษย์มากยิ่งขึ้น ความรู้ความสามารถ ทักษะพื้นฐานที่จาเป็น มีลักษณะนิสัยที่ดี
งาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้ เพื่อตนเองและสังคม สามารถประกอบการงานอาชีพได้ ช่วยให้คนเจริญงอกงามทั้ง
ปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขอยู่ในสังคม และแสวงหาความรู้ ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งชีวิต การศึกษาจึงมีคุณค่าอย่างอเนกอนันต์ต่อมวลมนุษยชาติในสังคม โดยเฉพาะการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นให้การพัฒนาคนโดยสมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญาและสังคม
สามารถพึ่งตนเองได้ ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่า งดี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: 17) ด้วยเหตุนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่างระดมทรัพยากรในการบริหารเพื่อให้เกิด
คุณภาพทาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรในการจัดการศึกษา เพราะคุณภาพ
ทางการศึกษาของนักเรียนเป็นปัจจัยประการแรกของการจัดระบบการศึกษา เพื่อเป็นหนทางในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในโอกาสต่อไป หากมองย้อนไปถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีแรงผลักดันให้เกิดคุณภาพทาง
การศึกษาเท่านั้น บุคลากรนับว่ามีความสาคัญมาก การจัดการของผู้บริหารโรงเรียนที่ดีเปรียบเสมือนกุญแจนาทางสู่
ความสาเร็จขอองค์กร และการนิเทศที่ดีเป็นการนาไปสู่การเรียนการสอนที่ดีด้วย ผู้วิจัยมีความสนใจในกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียนเนื่องจากทราบปัญหาเกิดความไม่พึงพอใจในระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาทุกครั้งที่มีการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2353

24 มีนาคม 2560

นิเทศภายในสถานศึกษา เนื่องจากระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้สอน
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และเพื่อรองรับมาตรฐานตามตัวชี้วัดการ
ประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้น ผู้วิจัยมองเห็นกระบวนการนิเทศเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาการสอนให้มีระบบและ
ดาเนินการอย่างถูกต้องตามแผนที่กาหนดไว้ และการทางานอย่างมีระบบ ผู้บริหารเป็นผู้เริ่มต้นในการวางแผนงาน
เป็นผู้ผลักดัน ส่วนครูผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมายในการจัดการศึกษา ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็น ไปตามเป้าหมายตามที่กล่าวมาแล้ว ต้องอาศัยกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็น
เครื่องมือเพื่อกาหนดเป้าหมายและทิศทางในการดาเนินการ เพราะการรักษามาตรฐานการศึกษามีความสาคัญอย่าง
ยิ่งต่อคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการทางการศึกษา เพื่อให้
กระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของหลักสูตร ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
เพือ่ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้นั้น ต้องอาศัยการบริหารการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนซึ่งเป็นปัจ จัย
การผลิตและสภาวะแวดล้อมอื่นๆ สนับสนุน โดยเฉพาะการนิเทศการศึกษาเป็นการนาเทคนิคการเรียนการสอนมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดในกระบวนการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง ในการพัฒนาองค์กรนั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างได้ผล มีความรับผิดชอบ สามารถทางานร่วมกับผู้ อื่นใน
ฐานะผู้นาและผู้ตามที่ดี การพัฒนาคุณภาพงานไม่มุ่งเฉพาะประสิทธิผลของงานเพียงอย่างเดียว แต่เน้นที่ประสิทธิภาพ
ของคนเป็นสาคัญ โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างจิตใจ และความคิดให้กว้างขวางมองการณ์ไกล มุ่งประโยชน์
ส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ การนิเทศจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ทางการศึกษาอย่างแท้จริง
การพัฒนาชีวิตของคนให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่บนหลักที่เน้นการ
พั ฒ นาทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญาและสั ง คม ที่ เ พี ย บพร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมนั้ น ต้ อ งอาศั ย
กระบวนการทางการศึกษา ซึ่งกระบวนการการจัดการศึ กษาของประเทศไทยประสบความสาเร็จเพียงระดับหนึ่ง
เท่านั้น โดยจะเห็นได้จากคุณภาพการดาเนินชีวติ ของคนไทยยังประสบปัญหาต่างๆ เช่น การไม่สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การฆ่าตัวตายของเด็กวัยรุ่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การไม่สามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติ ปัญหาเหล่านี้ ล้วนมีสาเหตุมาจากความล้ม เหลาวของการจัดการศึกษาทั้งสิ้น
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สาคัญมีหน้าที่ในการปลูกฝังค่านิยมเบื้องต้นที่ดีงามกับนักเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะพึงประสงค์และตามทักษะในการดาเนินชีวิ ตในสังคม มี ศักยภาพและความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมีความสมดุล การดาเนินการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนให้
บรรลุเป้าหมายนั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารในโรงเรียนเป็นสาคัญ ถ้ากระบวนการบริหารจัดการงานโรงเรียน ประกอบด้วย
งานหลัก 4 งาน คืองานวิช าการ งานธุรการ งานบริการและงานกิจการนักเรียน และอาศัยกระบวนการที่สาคัญ 3
ประการ ให้ประสานสัมพันธ์สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน คือกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริหารและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . 2545: 1-5) และหนึ่งในกระบวนการ
สาคัญในการพัฒนาการศึกษา คือ กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการทางานร่วมกันกับครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน
ผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสาคัญและถือเป็นภารกิจ หน้าที่ในการปฏิบั ติ และสนับสนุนให้มีการนิเทศ
งาน โดยความร่วมมือกับครู ในการวางแผนปฏิบัติงาน การประสานงานประโยชน์ให้เกิดการปรับปรุงพัฒนางานด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการนิเทศงานได้กาหนดแนวทาการปฏิบัติไว้ ได้แก่ 1) การจัดการระบบการนิเทศงาน 2)
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ดาเนินงานนิเทศงาน ในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา และ 3) ประเมินผลการจัดการระบบและ
กระบวนการนิเทศงาน ตามนโยบายการปฏิรูปทาการศึกษา คือระบบการเรียนรู้และการปฏิรูประบบบุคลากร ครู
อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ทั้งสองระบบเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากการศึกษาคือ กระบวนการ
เรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม นอกนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนส่งเสริม สนับสนุน ให้สองระบบแรกมี
ความเข้มแข็ง ส่วนหนึ่งจะต้องอาศัยกระบวนการนิ เทศงานที่จะส่งผลต่อการพัฒนา ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญอย่าง
ยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการเรียน ให้บรรลุประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การนิเทศช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่องจะเอื้อให้การทางานของครู ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศงานโรงเรียนจึงมีความ
จะเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมาย การบริหารจัดการการศึกษาเพราะจะช่วยให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน และนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการทางานของครูในโรงเรียนที่ยั่งยืน การนิเทศงาน
โรงเรี ย นจะประสบความส าเร็ จ ได้ อ ย่ า ดี ก็ ต่ อ เมื่ อ โรงเรี ย นมี ผู้ นิ เ ทศงานที่ มี คุ ณ ภาพและได้ ผ ลผลิ ต ของานที่ มี
ประสิทธิผล
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูให้ผลดีนั้น จะต้องดาเนินการให้ประสานสอดคล้องกันทั้ง 3
ระบบ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศ และตระหนักในความสาคัญความ
จาเป็นในการเรียนรู้ และทาความเข้าใจงานที่เป็นภารกิจ ทางการนิเทศว่าต้องทาในเรื่องใดบ้าง มีเจตคติที่ดี และ
สนับสนุนให้มีการนิเทศงานในโรงเรียนตลอดจนติดตามประเมินผลทั้งระบบ ทาให้งานโรงเรียนเกิดการพัฒนาบุคลกร
พัฒนาโรงเรียน มีแรงจูงใจในการทางาน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู และมีคุณภาพอันพึง
ประสงค์ตามมาตรฐาน มีบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม การดาเนินงานบริหารจัดการทั้ง
งานการเรียนการสอนและงานสนับสนุนของโรงเรียนได้ดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และ
การนิเทศงาน ซึ่งมีเป้าหมายให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียน ร่วมมือกันทุกภาคส่วนทาหน้าที่ในการ
นิเทศช่วยเหลือ แนะนา สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีประสิทธิและประสิทธิผลสูงสุด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2543: 1)
องค์ป ระกอบในโรงเรีย นที่ สาคัญ ที่สุด คื อ ต้อ งท าให้ค รู เปลี่ย นแปลง ทั้ง แนวความคิด กระบวนการปฏิบั ติง าน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ครูต้องตระหนักทั้งคุณค่าความสาคัญของตนเอง สามารถคิดลงมือทาเองและพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอมุ่งพัฒนาวิชาชีพครูไปให้ถึงจุดหมาย ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาด้วยความร่วมมือของบุคลากรประวัติ
โรงเรี ยนธั ญ วิ ท ย์ ก่ อ ตั้ งขึ้ น โดย นายไพรั ช อ ามฤโชติ และนางภาณิ นี อ ามฤโชติ เปิด ท าการสอนเมื่อ วั น ที่ 18
พฤษภาคม พ.ศ. 2541 จากความมุ่งมั่นที่จะให้เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ จึงทาให้ใน
ปีการศึกษา 2542 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทชมเชย (อันดับที่ 1) เขตการศึกษาที่ 2 ประกอบด้วย
จังหวัดปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และในปีการศึกษา 2543 โรงเรียนธัญวิทย์ เป็น
โรงเรียนแห่งแรกในจังหวัดปทุมธานีได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้สอนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
English Program ด้วยเล็งเห็นถึงความสาคัญของภาษาจีน กอปรกับการที่ผู้บริหารมีพื้นฐานการศึกษาภาษาจีน ในปี
การศึกษา 2551 โรงเรียนจึงได้นาหลักสูตรภาษาจีนเข้ามาสอนให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 จนถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จากความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและคณะครู ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเลิศ
ทางโรงเรียนธัญวิทย์ มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ จนได้รับความไว้ใจจากท่านผู้ปกครองในการนาบุตรหลานเข้ามา
ศึกษาเป็นจานวนมาก
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นโยบายโรงเรียนธัญวิทย์ เพื่ออบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ ซึ่งสนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสม
กับวัยเพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ ในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ทางโรงเรียนเชื่อว่าการจัดการเรียนการ
สอนที่ให้นักเรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ทั้งในด้านความรู้วิชาการที่เป็นเลิศ รวมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทางคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบจะทาให้เด็กๆ เป็นคนที่สมบูรณ์ สามารถดาเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข โรงเรียนให้ความสาคัญกับการคัดสรรและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในหมวดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ซึ่งต้อง
นากระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้กับ
นักเรียน โรงเรียนธัญวิ ทย์ มีเป้าหมายให้นักเรียน ที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนขั้นพื้ นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้ เพื่อปูพื้นฐานที่ดีทางภาษาต่อไปได้ในอนาคตใน
โรงเรียน โดยใช้เทคนิควิธีการทางานในโรงเรียน เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่จะเป็นผู้นา
การนิเทศงานโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
2. เพื่อเปรียบเที ยบระดับความพึงพอใจตามกระบวนการนิเทศภายในจาแนกความสถานภาพของ
บุคลากร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา
1.1 การวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน
1.2 การปฏิบัติตามแผนนิเทศภายในโรงเรียน
1.3 การตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน
1.4 การปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนให้เหมาะสม
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนธัญวิทย์ จังหวัดปทุมธานี ประชากรทั้งหมดจากกลุ่ม
ตัวอย่าง กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยจากตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (ธานินทร์
ศิลป์จารุ. 2547: 49) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกับนิยามศัพท์เ ฉพาะที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้กาหนดความหมายของ
นิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้
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การนิเทศงานเพื่อพัฒนาบุคลากร หมายถึง การเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงาน และ
แนวทางในการปฏิบัติงาน การสนับสนุน การติดตาม และประเมินผล การส่งเสริมความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
ครูให้บรรลุเป้าประสงค์
การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง การทางานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรภายในโรงเรียน
ความพยายามทุกวิถีทางของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอันที่จะปรั บปรุง แก้ไข พัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร
มาตรฐานการศึกษาชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพลังและศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
วิชาชีพครู รวมทั้งส่งเสริมให้ครูมีค วามก้าวหน้าในวิชาชีพและผลสุดท้าย คือ การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ที่ก้าวหน้าและพัฒนาแบบยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้นิเทศ หมายถึง ผู้อานวยการ หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้รับการนิเทศ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการนิเทศจากผู้นิเทศ
บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติการสอนและได้รับเงินเดือนประจาในโรงเรียนธัญวิทย์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายใน
2. นักเรียนโรงเรียนธัญวิทย์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการการนิเทศเพื่อพัฒนา
บุคลากรภายในสถานศึกษา ผู้วิจัยศึกษาความพึงพอใจของครู ที่มีต่อระบบนิเทศการศึกษาของโรงเรียนธัญวิทย์
ในการด้านวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการปฏิบัติตามแผนนิเทศ ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศ
ภายในโรงเรียน และด้านการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียน
ตัวแปรต้น
1. เพศ
1.1 หญิง
1.2 ชาย
2. อายุ
2.1 อายุน้อยกว่า 30 ปี
2.2 อายุ 30 ปี หรือมากกว่า

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียนธัญวิทย์ ได้แก่
1. ด้านการวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน
2. ด้านการปฏิบัติตามแผนนิเทศภายในโรงเรียน
3. ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
4. ด้านการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนให้
เหมาะสม
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ครูผู้สอนที่เพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนธัญวิทย์ แตกต่างกัน
2. ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนธัญวิทย์ แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการการนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจใน
การนิเทศภายในของบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตามกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนา
บุคลากรภายในโรงเรียน จานวน 150 คน จาแนกตามเพศและอายุ ประชากร คือ บุคลากร จานวน 30 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ บุคลากรในโรงเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างเครื่องมือ และ 2) กาหนด
วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามและสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าความเชื่อมั่น และค่า t-test
สรุปผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.48, S.D. = 0.15) เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านในระดับมากที่สุด
2. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนจาแนกความสถานภาพของ
บุคลากร การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียนธัญวิทย์ จาแนกตามเพศ
และอายุ เมื่อพิจารณาทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเพศชาย (  = 4.55,
S.D. = 0.15) เพศหญิงมีความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด (  = 4.42, S.D. = 0.15) และเมื่อจาแนกตามอายุ
25-30 ปี มีความพึงพอใจในระดับ (  = 4.25, S.D. = 0.01) อายุ 30 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจในระดับ (  = 4.48,
S.D. = 0.05) ไม่มีความแตกต่างกันมาก
ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่ อการนิเทศภายในโรงเรียนธัญวิทย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามเพศและอายุ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้
อภิปรายผลการศึกษาตามกรอบแนวคิด โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน
2. ด้านการปฏิบัติตามแผนนิเทศภายในโรงเรียน
3. ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน
4. ด้านการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนให้เหมาะสม
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษามีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรียนดี (2550: 3) ให้ความหมายของการนิเทศ
การศึกษาว่าหมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ให้การนิเ ทศหรือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อที่จะ
พัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการ
เรียนของนักเรียน (อ้างถึงใน พูนสุข ธัชโอภาส. 2540: 6) ได้สรุปจุดมุ่งหมายของการนิเทศสรุปได้ 4 ข้อ คือ 1) เพื่อ
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ช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามทางวิชาการ 2) เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถของครู 3) เพื่อช่วยในการเลือกและ
ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และ 4) เพื่อช่วยเหลือและปรับปรุงวิธีการสอน แฮร์รีส (Harris. 1985: 10-11),
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 4), ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ (ม.ป.ป.: 8), (หน่ว ย
ศึกษานิเทศก์, กรมสามัญศึกษา, อ้างถึงใน อัมรา เวียงแสง. 2534: 12) ผลงานวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนให้เหมาะสม พบว่า มีความ
พึงพอใจในการนิเทศเพื่อพั ฒนาระบบภายในโรงเรียน เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจจาแนกตามอายุ พบว่า ไม่
แตกต่างกันมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ทาให้ทราบว่าแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียน ดังนี้
1. การปฏิรูปการเรียนรู้ หน่วยงานต้นสังกัดควรให้มีการประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านทักษะ
กระบวนการนิเทศภายในกับสถานศึกษาเอกชน เพื่อให้ครูผู้สอนได้นาแนวทางมาปฏิบัติ
2. การกระจายอานาจในสถานศึกษา ควรเน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งสถานศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ในระดับประถมศึกษา ที่มีขนาด
ต่างกัน
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา
3. ควรวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความพึงพอใจการนิเทศภายในสถานศึกษา
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NBUE101: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
A STUDY OF THE ACHIEVEMENT OF TOPIC FINANCIAL ARRANGEMENT OF MATTHAYOMSUKSA
2 STUDENTS SAMSENWITTAYATAI SCHOOL USING THROUGH PEER TUTORING
ณัฐวรรณ โกมลมรรค *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน และศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้น ปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จานวน 50 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ ใช้ในการ
ทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนจานวน 5 แผนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จานวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่องธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการ
จัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน จานวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบค่า t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการจัดการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
Abstract
The purpose of this research was to Study of the Achievement of Topic Financial Arrangement,
and Study Satisfaction of towards the Teaching of Financial Arrangement using Through Peer Tutoring.
The Sample consisted of Matthayomsuksa 2 Students inSamsenwittayata School, under Bangkok
Educational Service Area Office 1. The simple random sampling was completed by using 50 people. By
using the method Through Peer Tutoring, a 5 plan is used which consists of me as using the achievement
of the 40 question. Plus a questionnaire on the Satisfaction of Students Towards the Teaching of Financial
Arrangements using Through Peer TutoringLearning, 20questions.The analyses by Percent (%), mean
(  ), Standard Deviation (S.D.), and t-test.
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The findings of the study reveal the following: 1) The achievement on Financial Arrangement of
Matthayomsuksa 2 Students, Samsenwittayata School, leaning through Peer Tutoring, was higher than
before learning at .01 level. 2) The students were satisfied with their Learning at the highest level.
Keywords: Through Peer Tutoring
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันสภาพบ้านเมืองมีการขยายตัวทางด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน ด้วยแรงผลักดันทางเศรษฐกิจระดับ
สากลและกลไกทางการติดต่อสื่อสาร ที่มีการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือว่าเป็นการทาลายพรมแดนทางกายภาพ
โดยสิ้นเชิง บังเกิดในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีข้อมูลข่าวสารความรู้ ตลอดจนการดาเนินธุรกิจการค้าที่สามารถสื่อสารถึงกัน
ได้ในทันทีทันใด ทาให้การดาเนินชีวิต และโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงมนุษย์ชาติ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงทุกด้าน
โดยเฉพาะกระบวนการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์ที่มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นในกระบวนการศึกษาที่
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ไม่จากัดเฉพาะแบบโรงเรียนเหมือนแต่เดิมมา (สุพิชฌาย์ แสงสี. 2545: 1) การจัดการศึกษาที่
เข้มแข็งถือว่าเป็นหัวใจของประเทศชาติ เพราะประเทศชาติจะรุ่งเรืองหรือล่มสลายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการศึกษา การ
จัดการศึกษาให้กับเยาวชนจึงถือเป็นเรื่องสาคัญ เพราะจะต้องจัดให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สนองความต้องการของ
บุคคลและสังคม ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้ให้
ความสาคัญกับคนโดยเน้น “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา จึงมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน โดยมุ่ง หวังให้คนมา
พัฒนาประเทศ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3
พ.ศ. 2553 ได้บัญญัติความมุ่งหมายการจัดการศึกษา ในมาตรา 6การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และแนวทางการจัดการศึกษา ในมาตรา 22การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจั ดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ราชกิจจานุเบกษา. 2542: 3, 8)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึด
มั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรูแ้ ละทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง
เจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐาน
ความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนา
กระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน เรียนรูด้ ้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รักการทางาน และอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 7)
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงมุ่งพัฒนาผู้เ รียนทุกคนให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนาความรู้เกี่ยวกับการ
ดารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2362

24 มีนาคม 2560

และสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทางาน สามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยมีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากลและให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะสาคัญด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1)
จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของธุรกิจการจัดการ การเงิน
ความสาคัญของธุรกิจการเงินรูปแบบของธุรกิจเป้าหมายของธุรกิจหน้าที่ของผู้จดั การทางการเงินซึง่ นักเรียนจะต้องใช้
ทักษะกระบวนการทางานที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามที่ครูสอน และเมื่อครูใช้วิธีการสอนแบบสาธิตให้นักเรียน
ปฏิบัติตามขั้นตอนครั้งละหนึ่งขั้นตอน โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงานที่ครูมอบหมายให้เป็นรายบุคคล ผลการประเมิน
หลังสอนพบว่า นักเรียนร้อยละ 60 เกิดปัญหาปฏิบัติงานที่ครูมอบหมายให้ไม่เสร็จสิ้นตามเวลาที่ครูกาหนด และ
ชิ้นงานไม่สมบรูณ์แบบ อีกทั้งนักเรียนไม่ติดตามงานที่ตนยังไม่ได้ส่ง ปล่อยปละละเลยงานของตนเอง ขาดความ
รับผิดชอบในการทางาน และเพื่อนนักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นสมบรูณ์ทันเวลาที่ครูกาหนดไม่ให้ความสนใจและ
ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ปฏิบัติงานไม่เสร็จสิ้นทันเวลาที่ครูกาหนด ส่งผลทาให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานไม่เสร็จสิ้น
ทันเวลาที่ครูกาหนดไม่มีชิ้นงานส่งครูและขาดคะแนนในส่วนของชิ้นงานที่ครูสั่งไป และอาจส่งผลกระทบต่อผลการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งสัดส่วนของคะแนนอยู่ที่ 80:20 แยกเป็นคะแนนการ
ปฏิบัติในชั้นเรียน 80 คะแนน และคะแนนสอบ 20 คะแนน หากนักเรียนที่มีปัญหาปฏิบัติงานไม่เสร็จสิ้นและสมบรูณ์
แบบตามเวลาที่ครูกาหนดไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจนจบภาคการศึกษา อาจส่งผลทาให้
นักเรียนมีผลการเรียนทีต่ ่าและขาดทักษะกระบวนการทางาน อีกทั้งขาดความรับผิดชอบในการทางานซึ่งจะทาให้เกิด
คุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
จากความเป็นมาและปัญหาข้างต้นนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจ
การจัดการ การเงิน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย
เพื่อนเพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการทางานเพิ่มขึ้น โดยมุ่งหวังว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน
แบบเพื่อ นช่ วยเพื่ อน จะส่ ง ผลให้ นัก เรี ยนมีผลสั มฤทธิ์ ท างการเรีย นสู งขึ้ น และมี คุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ต าม
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สาหรับวิชาอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการจัดการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัติงาน
ที่ครูมอบหมายในชั้นเรียน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้วยความที่
ล่าช้าให้ได้รับประโยชน์จากนักเรียนที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ซึ่งการสอนโดยใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนจะเป็น
ประโยชน์ในการช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานที่ครูมอบหมายตามเวลาที่กาหนดให้ปฏิบัติงานเสร็จ
สิ้นตามเวลาที่ครูกาหนดได้ และนอกจากนี้ การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนจะส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาที่
ครูสอนได้ดี เพราะภาษาที่นักเรียนใช้สื่อสารกันนั้นเข้าใจง่ายและเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเพื่อน
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน หมายถึง รูปแบบหรือวิธีการสอนที่ครู จัดให้นักเรียนที่มีผล
การปฏิบัติงานช้าและนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่รวดเร็วจับคู่ดูแลกัน และช่วยเหลือปฏิบัติงานที่ครูมอบหมายให้
เสร็จสิ้นทันเวลา และมีคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการทากิจกรรม ดังนี้
1. ครูจับคู่ให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามเวลาที่ครูกาหนดกับนักเรียนที่ปฏิบัติงานไม่เสร็จสิ้น
ตามเวลาที่ครูกาหนดเข้าด้วยกัน
2. ครูชี้แจงเรื่องเนื้อหาที่ครูจะสอนให้นักเรียนฟัง
3. ครูชี้แนะให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและกาหนดบทบาทให้
นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามเวลาที่ครูกาหนดทาหน้าที่เป็นผู้สอนนักเรียนที่ปฏิบัติงานไม่เสร็จสิ้นตามเวลาที่ครู
กาหนด
4. ครูสาธิตวิธีการปฏิบัติงานให้นักเรียนทุกคนดู
5. ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันปฏิบัติงานที่ครูสอนให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่ครูกาหนด และให้ได้
ชิ้นงานที่มีคุณภาพ
6. ครูแนะนาและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาขณะปฏิบัติงานและครูประเมินความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มเป็นระยะๆ และครูใช้วิธีการบอกเวลาที่เหลือเป็นระยะๆ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกัน
ปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นตามเวลา
7. ครูบันทึกผลการปฏิบัติงานของแต่ละคู่ ว่ามีนักเรียนจานวนกี่คนที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามเวลาที่
ครูกาหนด และประเมินคะแนนคุณภาพชิ้นงานของนักเรียนแต่ละคู่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียน เรื่อง ธุรกิจการ
จัดการ การเงิน จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบและพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ
การเงิน จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข และประสบ
ผลสาเร็จ โดยการใช้แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 20 ข้อ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ
การเงิน จากการการจัดการเรียนรู้แบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน
2. ความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อการเรียน
เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการจัด
การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จานวน 8 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 472 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 1 ห้อง โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จานวน 50 คน ได้มาโดยการสุ่ม
แบบอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องธุรกิจการจัดการ การเงินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวน 5 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องธุรกิจการจัดการ การเงิน แบบปรนัยจานวน 40 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่องธุรกิจการจัดการ การเงินจากการ
จัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนจานวน 20 ข้อ
การดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 216) ดาเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
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1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุ ณภาพแล้วจานวน 40 ข้อ เพื่อ
ศึกษาพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน แล้วเก็บคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบของนักเรียนแต่ละคนไว้เพื่อนามา
เปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง ธุรกิจ
การจัดการ การเงิน จานวน 5 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง ใช้เวลา 10 ชั่วโมง โดยไม่นับรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน ดาเนินการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อสิ้นสุดการทดลองทั้ง 5 แผน โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรียน
4. นาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน
จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ไปสอบถามนักเรียน จานวน 20 ข้อ
5. ตรวจให้คะแนนการทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อนาคะแนนไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาคะแนนที่ได้ มาดาเนินการจัดกระทาข้อมูลทางสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test
Dependent)
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการ
จัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อหาระดับความพึงพอใจ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 137-143)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพนื้ ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย
ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่า t-test
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
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ตาราง 1
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
ก่อนเรียน
50
40
หลังเรียน
50
40
* มีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .01 (.df 49 = 2.682)



23.36
35.62

S.D.
2.08
1.50

t-test
31.74

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีประเด็นที่นามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย จากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ทัง้ นี้เป็นเพราะ
1.1 การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer group) เป็นการสอนที่มีพื้นฐานมาจาก
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายบทบาทในการสอน และการให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยให้นักเรียนสอนเพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆ และเรียนรู้จากกันและกัน โดยมุ่งเน้นเพื่อนช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่เรียนช้ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า มีปัญหาในด้านความประพฤติ และมีปัญหาอื่นๆ โดยมีความเชื่อว่า
วิธีการให้ผู้เรียนสอนกันเองนั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ได้จากกันและกัน และการเรียนรู้เช่นนี้ทาให้ผู้เรียนที่เรียนช้าเกิดการ
เรียนรู้ได้ เนื่องจากภาษาที่ผู้เรียนใช้พูดจากการสื่อสารกันนั้นสามารถสื่อความหมายกันและกันได้เป็นอย่างดี (กรม
วิชาการ. 2554: 61) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kohn; & Vajda (1975: 379-390) ได้กล่าวสนับสนุนว่าวิธีสอน
แบบใช้เพื่อนช่วยเป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมการเรียนเป็นคู่หรือกลุ่มย่อยโดยร่วมกันทากิจกรรม
ทุกทักษะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกันและมีปฏิสัมพันธ์กันได้ใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อเจรจาหา
ความหมายด้วยตนเองครูเป็นเพียงผู้ทาหน้าที่ให้ความช่วยเหลือให้คาแนะนาและช่วยจัดกระบวนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนโดยให้ผู้เรียนรับผิดชอบกระบวนการเรียนเอง นอกจากนี้ ชูศรี วงศ์รัตนะ และคณะ (2545: 27) กล่าวว่า
การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assisted Learning) เป็นการเรียนรู้โดยให้นักเรียนช่วยเพื่อนซึ่งกันและกัน
แทนที่ครูจะเป็นผู้สอนโดยตรงเป็นการสอนกันตัวต่อตัวที่เพื่อนอาจช่วยเหลือแนะนาเพื่อนโดยตรง หรือใช้สื่อการ
เรียนรู้อื่นมาประกอบ
1.2 ผู้วิจัยได้ยึดหลักการในการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ดังนี้ 1) เพื่อนผู้สอนจะต้องมี
ทักษะที่จาเป็นเช่นความเข้าใจในจุดประสงค์ของการสอนจาแนกได้ว่าคาตอบที่ผิดและคาตอบที่ถูกต่างกันอย่างไร
รู้จักการให้แรงเสริมแก่เพื่อนผู้เรียนรู้จักบันทึกความก้าวหน้าในการเรียนของเพื่อนผู้เรียนและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
เพื่อนผู้เรียน 2) ครูกาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและขั้นตอนในการสอนให้ชัดเจนโดยสอนทีละขั้น 3) ฝึกให้เพื่อน
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ผู้สอนเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของเพื่อนผู้เรียนด้วยว่าพฤติกรรมใดแสดงว่าเพื่อนผู้เรียนไม่เข้าใจ ทั้งนี้จะได้
แก้ไขถูกต้อง 4) ให้เพื่อนผู้สอนบันทึกความก้าวหน้าในการเรียนของเพื่อนผู้เรียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
กาหนดไว้ และ 5) ครูติดตามผลการสอนและให้แรงเสริมแก่ทั้ง 2 คนอย่างสม่าเสมอ (Bender. 2002: 115-139) จึง
ทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉลอง ไตรแสง (2554) ได้ศึกษาการ
เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้วิชาเขียนแบบ เรื่อง การเขียนภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิกของนักเ รียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเขียนแบบ เรื่อง การเขียนภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนสูงกว่าแบบปกติ อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ สุธิดา เศรษฐการ และคณะ
(2550) ได้ศึกษาผลของการสอนโดยเพื่อนช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีรูปแบบการคิดแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า วิธีสอนโดยเพื่อนช่วยสอน และวิธีส อนแบบปกติ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง ธุรกิจการจัดการ การเงิน จากการจัดการเรียนรู้แบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะ
2.1 การสอนได้เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้เรียนด้วยกัน ให้ผู้เรียนที่เก่งกว่าได้มีโอกาส
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนที่อ่อนกว่า ภายในกลุ่มเดียวกัน ความคุ้นเคยและความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ที่
ใกล้เคียงกัน ทาให้การถ่ายทอดและการสื่อสารระหว่างเพื่อนด้วยกันมีความเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ถ้านักเรียนไม่
เข้าใจหรือสงสัยเนื้อหาใด ก็สามารถซักถามได้ทันที ครูผู้สอนจะเข้าถึงความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และส่งเสริมโน้ มน้าวให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อสมาชิกในกลุ่ม ดังที่ สุคนธ์
สินธพานนท์ และคณะ (2554: 10) กล่าวว่า กลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่สืบทอด
เจตนารมณ์ของปรัชญาการศึกษาที่ว่า Learning by Doingจึงส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ การเรียนเห็นได้
จากนักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย งานสาเร็จทันเวลาทุกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิติมนต์
เรือนคา (2554) ได้ทาการศึกษาการใช้วิธีเพื่อนช่ วยเพื่อนในการแก้ปัญหาการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ในการเรียนวิชางานประดิษฐ์ (ง20201) โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การใช้วิธีแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในการส่งงานและเพื่อนที่เป็นคู่กันในการส่งงาน ซึ่งทาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
และความกระตือรือร้นในการส่งงานมากขึ้น อีกทั้งวิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนี้ยังทาให้นักเรียนส่งงานทันตามเวลาที่
กาหนด และเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการส่งงาน แต่นักเรียนมีความคิดเห็นว่าการส่งงานโดยใช้วิธีการแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนสร้างความยุ่งยากในการส่งงานของนักเรียน
2.2 ในการจัดการเรียนรู้แบบเพื่ อนช่วยเพื่อน ผู้วิจัยได้ใช้รูป แบบการสอนโดยเพื่อนร่วมชั้ น
(Class wide Peer Tutoring) และใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการสร้างสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้เกิดกับผู้ เรียน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานนั้นๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ได้แก่การยกย่องชมเชยและการให้สิ่งอานวยความสะดวกในการ
ทางานต่างๆ เป็นต้น เมื่อนาแนวความคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีส่วนในการ
เลือกเรียนตามความสนใจและมีโอกาสร่วมกันตั้งวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายในการจัดทากิจกรรมได้ เลือกวิธี
แสวงหาความรู้ด้วยวิธีที่ผู้เรียนถนัดและสามารถค้นหาคาตอบได้ จึงทาให้เกิดความพึงพอใจต่อการเรียน ดังที่ สก๊อต
(Scott. 1970: 124) ได้เสนอแนวคิดในการเรื่องการจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการทางานที่จะให้ผลเชิงปฏิบัติ
มีลักษณะคนทางานมีส่วนในเป้าหมายผู้ปฏิบัติได้ทราบผลสาเร็จในการทางานโดยตรง และงานนั้นสามารถทาได้
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สาเร็จได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของ มาสโลว์ (Maslow) ได้จัดลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Theory of
Gratification) โดยมีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนจะมีความต้องการที่จะแสวงหาสิ่งแปลกๆ ใหม่ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการก็มีหลายอย่าง ตั้งแต่ความต้องการของตนเอง ซึ่งมนุษย์จะต้ องมีการตอบสนอง
ขั้นพื้นฐานก่อน จึงจะสนองความต้องการขั้นสูงอื่นๆ ต่อไปได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในกรณี ที่ นั กเรี ยนบางคนมี พฤติ กรรมที่ไม่ ช่ วยเพื่อ นปฏิบั ติ ง าน ครู ค วรวั ด ผลการเรี ย นรู้ ข อง
นักเรียนทุกคน โดยการให้นักเรียนปฏิบัติงานเดีย่ วและสร้างชิ้นงานเอง หลังจากที่ได้เรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรือจับ
คู่สร้างชิ้นงาน เพื่อประเมินนักเรียนว่า นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองหรือไม่ และมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด
2. การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน จะต้องใช้เวลาในการสร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันของนักเรียนแต่ละคู่ เพื่อให้เกิดความสนิทสนมกันและความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่นๆ เช่น
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคต่างๆ เป็นต้น
2. ควรมีก ารวิจั ยรู ปแบบการจัด การเรีย นรู้ แบบเพื่อนช่ว ยเพื่อ นใน ในกลุ่ม สาระการเรีย นรู้ และ
รายวิชาอื่นๆ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ควรศึกษาถึงตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติมที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
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NBUE102: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
JOB SATISFACTION OF TEACHERS IN THE SCHOOL NETWORK WANG CHAN RAYONG
PRIMRAY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
ธนวรรณ บุญพร้อม *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาระดับความพึงพอใจและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
ตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบอร์ก จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จํานวน 113 คน
ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งได้มาโดยอาศัยเกณฑ์กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan.
1970: 608) โดยใช้เทคนิคการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) จากข้าราชการครูเครือข่ายการศึกษาแกลง
บูรพา จํานวน 30 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาระยอง เขต 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสําเร็จในงาน ( X = 4.24, S.D. = 0.55)
ด้านลักษณะของงาน ( X = 4.18, S.D. = 0.45) ด้านการยอมรับนับถือ ( X = 4.17, S.D. = 0.49) ด้านความ
รับผิดชอบ ( X = 4.11, S.D. = 0.52) ด้านความก้าวหน้า ( X = 4.07, S.D. = 0.50) ด้านสภาพการทํางาน ( X = 4.02,
S.D. = 0.47) ด้านเงินเดือน ( X = 3.94, S.D. = 0.50) ด้านนโยบายและการบริหารงาน ( X = 3.91, S.D. = 0.48) ด้าน
สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา ( X = 3.85, S.D. = 0.58) ด้านวิธีการบังคับบัญชา ( X = 3.83, S.D. = 0.54) ทุกด้านมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามเพศชายกับเพศหญิง โดยรวมไม่แตกต่างกัน จําแนกตาม
ระดับการศึกษาระหว่างปริญญาตรีกับระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน และจําแนกตามประสบการณ์
ในการทํางาน ต่ํากว่า 10 ปี กับตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การปฏิบัติงาน
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Abstract
This research aims to study the level of satisfaction and satisfaction in the performance of my
great teacher in the school network Wang Chan primary Educational Service Area Office 2 Rayong area
According to the theory of two factors Herz Hindenburg sex education. And work experience the sample
used in this research, including teachers, district education offices Rayong area 2 113 people in the year,
2558. They were selected based on criteria set by the sample size of the Species and Craig Morgan
(Krejcie; & Morgan. 1970: 608) using simple random sampling (simple random sampling) The statistics
used to analyze the data, including the average. The standard (S.D.) and t test (t-test).
The research found that
1. Teachers under the office of Educational Service Area 2 Elementary Rayong
Satisfaction in perfoming at a high level. Considering it Was found that the Success of the Work ( X =
4.24, S.D. = 0.55) the nature of the work ( X = 4.18, S.D. = 0.45) and respect ( X = 4.17, S.D. = 0.49),
responsibility ( X = 4.11, S.D. = 0.52) and progression ( X = 4.07, S.D. = 0.50) and working conditions.
( X = 4.02, S.D. = 0.47), salary ( X = 3.94, S.D. = 0.50) and policy management ( X = 3.91, S.D. = 0.48).
Relationships with supervisors ( X = 3.85, S.D. = 0.58) of the command ( X = 3.83, S.D. = 0.54), all sides
are satisfied in many exotics are different, consistent with the hypothesis.
2. Gender and education level had no influence on the teachers’ satisfaction.
Keywords: Satisfaction, Operational
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการที่จะช่วยพัฒนาให้บุคคลเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถ
ดําเนินชีวิตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และนําพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต บุคคลที่มีบทบาทสําคัญ
ในการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาก็คือครู ซึ่งจะเป็นผู้วางรากฐานทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ ให้เป็นคนดี
คนเก่ง และแข็งแรง มีคุณภาพตามที่สังคมได้คาดหวังไว้ ดังที่ รุ่ง แก้วแดง (2542: 37-38) ได้กล่าวไว้ว่า “ครูมีบทบาท
และความสําคัญยิ่งในฐานะผู้ให้การศึกษาของชาติ ครูคือผู้กําหนดอนาคตของคนในชาติ ชาติใดก็ตามที่ได้ครูเป็น
คนมีความรู้ เป็นคนเก่ง คนเสียสละ ตั้งใจทํางานเพื่อประโยชน์ของนักเรียน ชาตินั้นก็จะได้พลเมืองที่เก่งและฉลาด
มีศักยภาพ มีความสามารถที่จะแข่งขันกับทุกประเทศในโลกได้ ในทางตรงกันข้าม ชาติใดที่ได้ครูมีปัญหา ไม่สามารถ
ที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้ ชาตินั้นก็อาจเสื่อมโทรมและถึงกับมีอัน
ล่มสลายไปได้” นอกจากครูจะต้องเป็นคนเก่ง คนเสียสละ มีความรู้ความสามารถแล้ว ลักษณะการแสดงออกของครู
ก็มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรที่ทําหน้าที่อยู่ในโรงเรียน
ที่สําคัญ คือ ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูที่มีหน้าที่เป็นฝ่ายปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าครูอาจารย์เหล่านั้นจะเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ขยันหมั่นเพียรสักเพียงใดก็ตาม หากผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาไม่ได้เอาใจใส่ดูแลในเรื่องขวัญกําลังใจ
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ความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว การดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้คาดหวังเอาไว้คงจะประสบ
อุปสรรคและความล้มเหลว ดังที่ อุทัย หิรัญโต (2515: 220) ได้กล่าวไว้ว่า ขวัญของบุคคลเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้
การบริหารมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลอย่างแท้จริง ดังนั้น ผู้บริหารควรมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ
เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ดังที่ นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2522: 49) ได้กล่าวว่า “ผู้นําที่
ยึดการสานประโยชน์ พยายามให้บุคลากรทํางานให้บรรลุเป้าหมายในเวลาเดียวกัน ก็จะให้สิ่งตอบแทนแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสมและยุติธรรม โดยบุคลากรเองมีความพึงพอใจในการทํางาน ประโยชน์ก็จะเกิดกับสถาบันและบุคลกร
ที่ทํางาน ผู้นําประเภทนี้นับว่าเป็นประเภทดียิ่ง” การบริหารงานให้ประสบความสําเร็จนั้น มิได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารเพียง
ผู้เดียว แต่จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากครูทุกคน ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรม
ทางการบริหารเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการและทฤษฎีการบริหารก็ตาม ถ้าครูทุกคนขาดความพึงพอใจ เกิดความ
ขัดแย้งขึ้นในโรงเรียนก็ย่อมจะเกิดปัญหาในการบริหารได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมทางการ
บริหารที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักการและทฤษฏีทางการบริหาร และครูทุกคนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของ
ผู้บริหารแล้วการบริหารโรงเรียนก็จะประสบความสําเร็จ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานของข้าราชการครูโรงเรียนใน
เครือข่ายวังจันทร์ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ว่าครูมีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ
ในเรื่องอะไรบ้าง และเรื่องใดสําคัญกว่ากัน ก็จะสามารถวิเคราะห์และวางแผนหาทางแก้ไขและปรับปรุงในเรื่องนั้น
เพื่อที่จะได้สนองความต้องการและเป็นการเสริมแรงสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ครูในการทํางานได้ตรงตามความต้องการ
นั้นๆ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น 160 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie; & Morgan ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 113 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการสุ่มจับฉลาก
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ตามภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ทํางานด้วยใจรัก มีความ
กระตือรือร้นในการทํางาน พยายามตั้งใจทํางานให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสุขกับงานที่ทํา
และมีความพอใจเมื่องานนั้นได้ผลประโยชน์ตอบแทนในปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุน
ปัจจัยจูงใจ หมายถึง ปัจจัยที่ทําให้เกิดความพึงพอใจและเป็ นแรงจูงใจภายในที่เกิดจากการทํางาน
ประกอบด้วย ความสําเร็จในการทํางาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า
1. ความสําเร็จในการทํางาน หมายถึง การที่ข้าราชการครูมีความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มใน
ผลสําเร็จของงาน เมื่อเขาได้ทํางานหรือสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นผลสําเร็จ
2. การยอมรับนับถือ หมายถึง การที่ครูได้รับการยกย่องชมเชย ยอมรับนับถือ หรือได้รับการแสดง
ความยินดีจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน หรือบุคคลอื่น ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ
3. ลักษณะของงาน หมายถึง งานของครูที่ได้ปฏิบัติมีความน่าสนใจ และท้า ทายความสามารถที่
ต้องใช้ความคิด ประดิษฐ์คิดค้นหาสิ่งใหม่ๆ แบบใหม่ๆ ทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ
4. ความรับผิดชอบ หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสแก่ผู้ทํางานได้รับผิดชอบต่อการทํางาน
ของตนอย่างเต็มที่ โดยไม่จําเป็นต้องตรวจสอบหรือควบคุมมากจนเกินไป
5. ความก้าวหน้า หมายถึง การที่ครูได้รับการเลื่อนเงินเดือนหรือตําแหน่งให้สูงขึ้นรวมทั้งโอกาสที่จะ
ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในการทํางานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการทํางานด้วย
ปัจจัยค้าจุน หมายถึง ปัจจัยที่ทําให้เกิดความไม่พึงพอใจ และเป็นแรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากสภาวะการ
ทํางาน ประกอบด้วย นโยบายและการบริหาร วิธีการบังคับบัญชา สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา เงินเดือน สภาพ
การทํางาน
1. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การที่ ครูได้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและการ
บริหารงาน นโยบายและกระบวนการบริหารต้องเป็นไปตามแนวความคิด
2. วิธีการบังคับบัญชา หมายถึง การที่ครูได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากระเบียบ ข้อบังคับใน
หน่วยงานการปกครอง การควบคุมดูแลเป็นไปด้วยความเป็นธรรม
3. สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา หมายถึง ความเป็นกันเองระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ร่วมงาน การ
ดูแลเอาใจใส่ การให้ความช่วยเหลือ ความเสมอภาคและมีคุณธรรม
4. เงินเดือน หมายถึง การที่ครูได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับงานที่ทําและความสามารถมีโอกาส
เลื่อนสูงขึ้นตามคุณภาพของงาน สามารถยังชีพได้อย่างเหมาะสม
5. สภาพการทํางาน หมายถึง สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการทํางาน เช่น สถานที่ตั้งหน่วยงาน อุปกรณ์
อํานวยความสะดวกในการทํางาน ปริมาณงาน
ข้าราชการครู หมายถึง ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิสามัญทางการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1. ระดับปริญญาตรี
2. ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
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ประสบการณ์ในการทางาน หมายถึง ระยะเวลานับตั้งแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นข้าราชการครู
จนปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1. ประสบการณ์ในการทํางานต่ํากว่า 10 ปี
2. ประสบการณ์ในการทํางานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดตามทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg; Mausner;
Mausner; & Synderman. 1959) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่าย
วังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ตามตัวแปรอิสระ ดังภาพประกอบ
ตัวแปรอิสระ

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ระดับการศึกษา
2.1 ระดับปริญญาตรี
2.2 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
3. ประสบการณ์ในการทํางาน
3.1 ต่ํากว่า 10 ปี
3.2 ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
ตามขอบข่าย
1. ปัจจัยจูงใจ
1.1 ความสําเร็จในงาน
1.2 การยอมรับนับถือ
1.3 ลักษณะของงาน
1.4 ความรับผิดชอบ
1.5 ความก้าวหน้า
2. ปัจจัยค้าํ จุน
2.1 นโยบายและการบริหาร
2.2 วิธีการบังคับบัญชา
2.3 สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา
2.4 เงินเดือน
2.5 สภาพการทํางาน
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จํานวน 160 คน
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยการ
จับฉลาก (Sample random sampling) ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามโรงเรียน 14 โรงเรียน ในเครือข่ายวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้ข้าราชการครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 113 คน โดยใช้เกณฑ์กําหนดจํานวน
กลุ่มตัวอย่างจากตารางสุ่มตัวอย่างเครจซี และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการสุ่มจับฉลาก
2. โดยสุ่ มจากข้า ราชการครูโรงเรี ย นในเครือ ข่ า ยวัง จั น ทร์ สั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยจําแนกตามโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ โรงเรียนพลงตาเอี่ยม โรงเรียน
บ้านคลองไผ่ โรงเรียนบ้านชงโค โรงเรียนเขาตลาด โรงเรียนคลองบางบ่อ โรงเรียนวัดป่ายุบ โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 โรงเรียนบ้านชุมแสง โรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านบึงตะกาด โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น
และโรงเรียนบ้านแก่งหวาย
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของข้าราชการครู ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ จํานวน 3 ข้อ เป็นคําถามเกี่ยวกับเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้นําแนวคิดของ นฤมล มีชัย (2537) สมศักดิ์ ศาสตร์สูงเนิน (2540) เชี่ยวบุณย์ ทิชินพงศ์
(2541) และวิชิต บุญชะลอ (2541) มาพัฒนาขึ้นมาใหม่ รวมทั้งหมด 50 ข้อ แล้วผู้วิจัยได้ปรับแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยเรียงจาก มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และตําราทั้งในและต่างประเทศ
ศึกษางานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กําหนดขอบเขตการศึกษาค้นคว้า ปัจจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจตามแนวคิดของเฮอร์เบอร์ก (Herzberg; Mausner; & Snydiman. 1959) โดยแบ่งเป็น ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ํา
จุนใน 10 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ความสําเร็จในงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความ
รับผิดชอบและความก้าวหน้า ปัจจัยค้ําจุน ประกอบด้วย นโยบายและการบริหาร วิธีการบังคับบัญชา สัมพันธภาพ
กับผู้บังคับบัญชา เงินเดือน และสภาพการทํางาน
วิธีการการหาคุณภาพเครื่องมือ การหาคุณภาพของแบบสอบถามในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ แยก
ออกเป็นการหาความเที่ยงตรง การทดสอบค่าอํานาจจําแนก และความเชื่อมั่น
1. ความเที่ยงตรง (Validity) การหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามนี้ ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นดําเนินการ ดังนี้
1.1 เสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นต่อประธานและกรรมการควบคุมงานสารนิพนธ์ ตรวจ
แก้ไขเพื่อความถูกต้อง
1.2 นําแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไข และปรับปรุงแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน (รายนามดังปรากฏในภาคผนวก) ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
2. การหาค่าอํานาจจําแนก (discrimination) และความเชื่อมั่น (reliability)
การหาค่าอํานาจจําแนกและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังนี้
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2.1 แบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วนี้ นําไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนในเครือข่ายแกลงบูรพาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จํานวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
โดยการจับฉลาก แล้วนําแบบสอบถามมาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (itemtotal Correlation) ของเพียร์สัน (Pearson’s-Product Moment Cortelation) ได้ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.42-0.77
2.2 หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient alpha) ของ
ครอนบาค (Cronbach. 1990) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97
2.3 นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปทั้งสิ้น จํานวน 113 ฉบับ ได้รับคืน 113 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยแบบสอบถามที่ได้คืนมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X )
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การทดสอบค่าที (t-test)
สรุปผลการวิจัย
ตาราง 1 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับ ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
โรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์โดยรวมและรายปัจจัย
ด้านที่ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านความสําเร็จในงาน
2. ด้านการยอมรับนับถือ
3. ด้านลักษณะของงาน
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความก้าวหน้า
รวม
ปัจจัยค้าจุน
1. ด้านนโยบายและการบริหารงาน
2. ด้านวิธกี ารบังคับบัญชา
3. ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา
4. ด้านเงินเดือน
5. ด้านสภาพการทํางาน
รวม

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ ลําดับ

4.24
4.17
4.18
4.11
4.07
4.15

0.55
0.49
0.45
0.52
0.50
0.50

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
3
2
4
5

3.91
3.83
3.85
3.94
4.02
3.91

0.48
0.54
0.57
0.5
0.47
0.51

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3
5
4
2
1
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จากตาราง 1 ปรากฏว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 รวมทั้ง 10 ด้าน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.15, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นปัจจัย พบว่า ปัจจัยจูงใจ ทั้ง 5 ด้าน เรียงตามความสําคัญ ดังนี้ ด้าน
ความสําเร็จในงาน ( X = 4.24, S.D. = 0.55) ด้านลักษณะของงาน ( X = 4.18, S.D. = 0.45) ด้านการยอมรับนับถือ
( X = 4.17, S.D. = 0.49) ด้านความรับผิดชอบ ( X = 4.11, S.D. = 0.52) ด้านความก้าวหน้า ( X = 4.07, S.D. =
0.50) และปัจจัยค้ําจุน ทั้ง 5 ด้าน เรียงตามความสําคัญ ดังนี้ ด้านสภาพการทํางาน ( X = 4.02, S.D. = 0.47) ด้าน
เงินเดือน ( X = 3.94, S.D. = 0.50) ด้านนโยบายและการบริหารงาน ( X = 3.91, S.D. = 0.48) ด้านสัมพันธภาพกับ
ผู้บังคับบัญชา ( X = 3.85, S.D. = 0.57) ด้านวิธีการบังคับบัญชา ( X = 3.83, S.D. = 0.54) ทุกด้านมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายปัจจัย จําแนกตามเพศ

ปัจจัย
1. ปัจจัยจูงใจ
2. ปัจจัยค้าํ จุน
รวม

เพศชาย
(n = 40)
S.D.
X
4.27
0.48
4.02
0.53
4.15
0.51

เพศหญิง
(n = 73)
S.D.
X
4.10 0.51
3.85 0.49
3.98 0.50

t

Sig

1.79
1.64
1.72

.15
.27
.27

จากตาราง 2 ปรากฏว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามเพศชายกับเพศหญิง โดยรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายปัจจัย พบว่า ทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายปัจจัย จําแนกตามระดับการศึกษา

ปัจจัย
1. ปัจจัยจูงใจ
2. ปัจจัยค้าํ จุน
รวม

ปริญญาตรี
(n = 91)
S.D.
X
4.19
0.47
3.94
0.49
4.07
0.48

สูงกว่าปริญญาตรี
(n = 22)
S.D.
X
3.94
0.58
3.80
0.62
3.87
0.60

t

Sig

2.36
1.11
1.74

.07
.34
.21
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จากตาราง 3 ปรากฏว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและปัจจัย จําแนกตามระดับการศึกษาระหว่าง
ปริญญาตรีกับระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายปัจจัย พบว่า ทั้งปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค้ําจุนมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายปัจจัย จําแนกตามประสบการณ์ในการ
ทํางาน

ปัจจัย
1. ปัจจัยจูงใจ
2. ปัจจัยค้าํ จุน
รวม

ต่ํากว่า 10 ปี
(n = 66)
S.D.
X
4.07
0.52
3.91
0.50
3.99
0.51

ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
(n = 47)
S.D.
X
4.27
0.45
3.92
0.53
4.10
0.49

t

Sig

2.03
0.76
1.40

.14
.48
.31

จากตาราง 4 ปรากฏว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและปัจจัย จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน
ต่ํากว่า 10 ปี กับตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อวิเคราะห์เป็นรายปัจจัย พบว่า ทั้งปัจจัยจูงใจ
และปัจจัยค้ําจุนมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมทั้ง 10 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้รับการพัฒนาการ
บริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้าราชการส่วนใหญ่มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานพอสมควร
ตลอดจนมีการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ให้เป็นปัจจุบัน มีอาคารเรียนที่ทันสมัยและนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน
การสอน จึงทําให้การวิจัยครั้งนี้พบว่าข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้
ข้าราชการครูได้พัฒนาตนเองทั้งด้านงานสอน ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ และมีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริวรรณ วรโพด (2551: 86) ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
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ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วาสนา ใหม่พุมมา (2551: 89) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสายผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ
เมื่อพิจารณาตามปัจจัยจูงใจ พบว่า ข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บังคับบัญชา
สนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ มีการยกย่อง ชมเชย ยอมรับในความรู้ความสามารถ ปฏิบัติตรง
กับความสนใจและความถนัด ตลอดจนมีการสนับสนุนให้ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ ทําให้มีโอกาส
ก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฤดี วงศ์สังฮะ (2536: 112) ที่ศึกษาความพึงพอใจ
ในการทํางานของครูสายสนับสนุนการสอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความก้าวหน้า
ในตําแหน่งการงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมชาย ไทยวัฒนานุกูล
(2533) พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาลและบรรยากาศองค์การของโรงเรียนเทศบาลเขต
การศึกษา 1 อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามปัจจัยค้ําจุน พบว่า ข้าราชการครูโรงเรียนในเครือข่ายวังจันทร์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อาจมีสาเหตุมาจาก
ข้าราชการครูมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมในการทํางาน ความเหมาะสมของเอกสาร ตํารา มีการจัดสถานที่ที่
อํานวยการความสะดวกในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายต่างๆ ของ
โรงเรียนและปฏิบัติตามนโยบาย
2. เปรีย บเทีย บข้า ราชการครู โรงเรียนในเครือข่ ายวัง จันทร์ สัง กัดสํ านักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2
2.1 จําแนกตามเพศ พบว่า มีความไม่แตกต่างกัน โดยรวม ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุน แสดงว่า
ข้าราชการครูในเครือข่ายวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เพศชายและเพศหญิง
โดยรวม มีความพึงพอใจปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลิต พูลศิลป์ (2550)
พบว่า ข้าราชการครูชายและข้าราชการครูหญิงโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการ
ทํางานตามปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนไม่แตกต่างกัน
2.2 จําแนกตามระดับการศึกษาระหว่างปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีโดยรวม ปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค้ําจุนมีความไม่แตกต่างกันแสดงว่า ข้าราชการครูได้รับการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าใน
ตําแหน่งหน้าที่การงาน เปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์แก่ข้าราชการครูทุกระดับ
ทําให้ข้าราชการครูทุกระดับมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานทัดเทียมกัน ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของของ นฤมล มีชัย (2535: 81) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ครูที่มีวุฒิปริญญาตรีกับสูงกว่าปริญญาตรีโดยรวม มีความพึงพอใจ
ไม่แตกต่างกัน
2.3 จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางานระหว่างข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ต่ํากว่า 10 ปี
กับตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป โดยรวมมีความไม่แตกต่างกัน แสดงว่าข้าราชการครูที่ต่ํากว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
มีความพึงพอใจในด้านความรู้และเงินเดือน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล มีชัย (2535: 81) พบว่า ข้าราชการครู
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สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีประสบการณ์ต่ํากว่า 10 ปี กับตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
โดยรวม มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
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NBUE103: ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
THE DIRECTORS AND TEACHERS OPINIONS TOWARD THE PERFORMANCE ON
INTERNAL SUPPLEMENT DISCIPLINE OF SCHOOL IN RENUNAKHON DISTRICT, NAKHON
PHANOM PROVINCE
นัจพันธ์ แสนลังพัฒนะ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึก ษาครั้ ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึ ก ษาและเปรีย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู้ บริ ห ารและครู ต่อ การ
ดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จาแนกเพศและ
ประสบการณ์การทางาน โดยมีประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูของโรงเรี ยนเรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม จานวน 79 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จานวน 4 คน ครู จานวน 75 คน จาแนกเพศชาย 24 คน และ
เพศหญิง 55 คน และจาแนกตามประสบการณ์ การทางาน 1-10 ปี จานวน 33 คน และ 11 ปี ขึ้นไป จานวน 46 คน
ใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (  )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test
ผลการศึกษาพบว่า
1. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนเรณูนคร
วิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. เปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จั งหวัดนครพนม จาแนกตามสถานภาพ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จาแนกตามประสบการณ์ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู, การเสริมสร้างวินัยนักเรียน
Abstract
This study aims to examine and compare directions and teachers opinions on the operation to
promote discipline among students at Renunakhonwittayanukul School, Renunakhon district, Nakhon
Phanom province, classified by gender and working experience. The sample population includes totally
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79 directions and teachers at schools in Renunakhon district, Nakhon Phanom province, academic year
2016, consisting of 4 directions and 75 teachers. In classification by gender, there were 24 males and 55
females. In classification by working experience, 33 persons had less than 1-10 years and 46 persons
had more than 11 years of working experience. Research tool was 5-level rating scale. Statistics used in
the research included percentage, mean (  ), and Standard Deviation (S.D.). Hypothesis test was
conducted using t-test.
Results:
1. Opinions of directions and teachers on the operation to promotion discipline among
students at Renunakhonwittayanukul School, Renunakhon district, Nakhon Phanom province were at high
level for all 6 areas.
2. In comparison of directions and teachers’ opinions on the operation to promotion
discipline among students at Renunakhonwittayanukul School, Renunakhon district, Nakhon Phanom
province classified by status, the overall was not significant different at .05 level.
3. In comparison of directions and teachers’ opinions on the operation to promotion
discipline among students at Renunakhonwittayanukul School, Renunakhon district, Nakhon Phanom
province classified by working experience, the overall image was not significant different at .05 level.
Keywords: opinions of directions and teachers, promoting discipline among students
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดจุดหมายและหลักการในมาตรา 6 ไว้ว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม
จริ ยธรรมและวั ฒนธรรม ในการด ารงชี วิต สามารถอยู่ ร่ว มกับ ผู้ อื่น ได้ อ ย่า งมีค วามสุ ข และหลั ก สูต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้กาหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ข้อ 1
ไว้ว่า “มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) และ
หลักสูตรยังได้กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้เป็นผู้มีวินัย เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้ อย่า งมีค วามสุข ในฐานะเป็ นพลเมื องไทยและพลโลก ในส่ วนการส่ งเสริมพั ฒนาให้ นักเรียนมีวินั ยนั้ น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนใน
โรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัยจาแนกออกเป็น 6 ด้าน คือ การตรงต่อเวลา ความสะอาด การ
แต่งกาย การเข้าแถว การแสดงความเคารพ และด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของโรงเรียน
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546) ดังนั้น การพัฒนาวินัยนักเรียนในสถานศึกษาจึงจาเป็น
อย่างยิ่ง เพราะว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในวัยแห่งการเสริมสร้างการเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างรวดเร็ว
ซึ่งเป็นวัยที่มีความคิดอยากเป็นอิสระซึ่งต้องเผชิญกับสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม มีการตัดสินใจอ ย่าง
รวดเร็ว วู่วาม แสดงออกทางอารมณ์อย่างรุนแรง จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นที่กล่าวมาแล้วนั้น อาจส่งผล
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ให้เกิดพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่พึงประสงค์เป็นปัญหาของสถานศึกษาของสังคมและประเทศชาติได้ในที่สุด
ดังนั้นผู้บริหาร สถานศึกษา ครูอาจารย์ นักเรีย น ผู้ปกครอง ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องร่วมมือร่วมใจ
เข้มงวดกวดขัน และต้องตั้งเกณฑ์ เพื่อหามาตรการป้องกันแก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นและร่วมกันเสริมสร้าง
กิจกรรมที่ต้องพัฒนาเยาวชน ให้มีความประพฤติที่ดี และมีระเบียบวินัย สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีควา มสุข
(ทวีศักดิ์ ใจนวน. 2552)
แนวปฏิบัติในการปลูกฝัง “วินัย” ให้นักเรียนนั้น เป็นเจตนาที่จะสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ทั้งในพฤติกรรมที่แสดงออกในส่วนตน และที่แสดงออกต่อส่วนรวม ปัญหาของการไม่มีวินัยของคน
ในชาติ จะเห็นได้จากความไม่ เป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม การละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การแก่งแย่งขึ้นรถ
หรือลงรถประจาทาง การแต่งกายไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนและในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
จะต้องมีการนาทรัพยากรทั้งมวลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และหนึ่งในทรัพยากรเหล่านั้นที่ถือว่าสาคัญ
ที่สุดก็คือทรัพยากรบุคคลเพราะเมื่อพิจารณาถึงความเจริญก้าวหน้าของชาติในอนาคตแล้วก็เป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป
ว่าอนาคตของชาติขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคลที่จะก้าวเข้าสู่สังคมในขณะนั้นเช่นกัน ทรัพยากรนั้น ก็คือ เยาวชนหรือ
นั ก เรี ย นในปั จ จุ บั น แต่ ปั จ จุ บั น ลั ก ษณะสั ง คมไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา และเป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว
เปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจจากภาคการเกษตรมาเป็นภาคอุตสาหกรรม มีการนาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ทั้งทางด้านการสื่อสาร การคมนาคมที่สะดวก ทาให้การรับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้า
มาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรที่ทาให้คนต้องสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของชีวิต ซึ่งจาก
เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อบุคคลในสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาให้บุคคลต้องปรับตัวเข้า
กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (นภดล วิญญาสุข. 2553: 1)
โรงเรียนเปรียบเสมือนสถานที่จาลองบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในสังคมให้นักเรียนฝึกฝนเพื่อเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ในภายหน้า โดยเด็กจะเจริญงอกงามด้วยการเอาอย่างการแนะนา และการนาทาง ผู้ที่ควรจะเป็นตัวอย่างใน
การนาทางที่ดีก็คือพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และโรงเรียน ในการสร้างระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่เด็ก จึงต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้น
ตั้งแต่แรกโดยการชี้แจงและตกลงด้วยเหตุผลของครูในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กยอมรับในข้อตกลงนั้นๆ
สานั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึ กษาซึ่ งเป็น องค์ กรอิสระและหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งโดยมี
เป้าหมายให้คนไทยมีคุณภาพเป็นคนเก่ง คนดี และดารงชีวิตที่เป็นสุขโดยได้กล่าวถึงคุณธรรม จริยธรรม โดยมีวินัย
เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการทาให้คนเป็นคนดี การมีวินัยในตนเองถือได้ว่าเป็นวินัยที่มีความสาคัญที่สุดดังนั้น
การดาเนินงานวินัยในโรงเรียนจึงมีความสาคัญและมีความจาเป็นที่จะต้องจัดให้มีขึ้นด้วยความเอาใจใส่และเป็นงาน
ที่สาคัญของโรงเรียน (ภัธฑิชา เริ่มรักษ์. 2553: 4)
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย มีผู้บริหารและครู รวมจานวน 98 คน และนักเรียนรวมทั้งสิ้น 2,194 คน ซึ่งนักเรียนที่มาเรียน
นั้นจะมาจากหลายตาบล หลายอาเภอ ทาให้นักเรียนแต่ละคนมาจากหลายท้องถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งความ
เป็นอยู่ เศรษฐกิจ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษที่ปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงสภาพปัจจุบัน ตลอด
ทั้ง การอบรมบ่ ม นิ สั ย ของบุ ต รหลาน ของตนเองให้ มี วิ นั ย ในการด ารงชี วิ ต ที่ เ ป็ น ปรกติ และผู้ ศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น ครู ที่
รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาเสริมสร้าง ปลูกฝัง ส่งเสริม ควบคุม ดูแลวินัยนักเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด ให้นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบผ่านการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกที่โรงเรียนได้จัดทาขึ้นเพื่อป้อนนักเรียนให้เป็นเยาวชนที่ดี มีวินัยในตนเองกลับคืนสู่สังคม จาก
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เหตุผลข้างต้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจอยากจะศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัย
นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
2. เพื่อ เปรี ยบเทียบความคิด เห็น ของผู้บริ หารและครู ต่อการด าเนิ นงานเพื่ อเสริมสร้างวินัย นักเรีย น
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จาแนกตามสถานะภาพ
นิยามศัพท์เฉพาะ
การดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนในโรงเรียน หมายถึง การปฏิบัติงานในการเสริมสร้าง
ควบคุมดูแลให้นักเรียนมีความประพฤติและปฏิบัติ ตนตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัย
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 6 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการตรงต่อเวลา หมายถึง การเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักการจัดการและวางแผนการใช้เวลา
ในการทากิจกรรมใดๆ ให้ถูกต้องและพยายามทาให้เสร็จสิ้นตามกาหนดเวลา และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
เช่น มาโรงเรียนก่อนเข้าแถว ส่งงานตรงตามกาหนด
2. ด้านความสะอาด หมายถึง การเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักควบคุมตนเอง ประพฤติ ปฏิบัติตนใน
การรักษาความสะอาดของโรงเรียน บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และสถานที่สาธารณะ รักษาความสะอาดร่างกายตนเอง
3. ด้านการแต่งกาย หมายถึง การเสริมสร้างให้นักเรียนแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน รู้จักแต่ง
กายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ทรงผมถูกระเบียบ
4. ด้านการเข้าแถว หมายถึง การเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักระเบียบในการเข้าแถวตามโอกาสและใน
สถานที่ต่างๆ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เข้าแถวรับการบริการอาหารกลางวัน เข้าแถวซื้อของ เข้าแถวจ่ายเงิน
5. ด้านการแสดงความเคารพ หมายถึง การเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักมารยาทในการแสดงความ
เคารพในโอกาสต่างๆ ด้วยกิริยาที่สุภาพ เช่น การแสดงความเคารพครู ผู้ปกครอง ผู้อาวุโส
6. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของโรงเรียน หมายถึง การเสริมสร้างให้
นักเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ตามจรรยามารยาทและการแต่งกายของโรงเรียน
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ในอาเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และผู้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
ของโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกู ล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ปีการศึกษา 2559
ครู หมายถึง ผู้ปฏิบัติการสอนนักเรียนในโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ปีการศึกษา 2559
ประเภทโรงเรียน หมายถึง การจาแนกตามลักษณะของประเภทของโรงเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ
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1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สภาพของบุคลากรของโรงเรียน ได้แก่
1. เพศ
1.1. ชาย
1.2. หญิง
2. ประสบการณ์การทางาน
2.1. 1-10 ปี
2.2. 11 ปี ขึ้นไป

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับ
1. ด้านการตรงต่อเวลา
2. ด้านความสะอาด
3. ด้านการแต่งกาย
4. ด้านการเข้าแถว
5. ด้านการแสดงความเคารพ
6. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ของโรงเรียน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2559 จานวน 98 คน
จาแนกเป็นผู้บริหาร จานวน 4 คน และครู จานวน 94 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร และครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2559 จานวน 79
คน จาแนกเพศชาย 24 คน และเพศหญิง 55 คน และจาแนกตามประสบการณ์การทางาน 1-10 ปี จานวน 33 คน
และ11 ปี ขึน้ ไป จานวน 46 คน
ตาราง 1 จานวนประชากรที่จาแนกตามสถานภาพ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
24
55
79

ประสบการณ์การทางาน
1-10 ปี
11 ปี ขึ้นไป
รวม

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างตามขั้นตอน ดังนี้

จานวน (คน)
33
46
79
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1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางใน
การนาเนื้อหามาสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับวิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการกาหนดหรือออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามจากหนังสือ
ตารา และงานวิจัย
3. ปรับปรุงแบบสอบถามและนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงขึ้นมาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณา
ตรวจสอบความสอดคล้องและครอบคลุมกรอบแนวคิด นิยามศัพท์เฉพาะ ความเหมาะสมของภาษาข้อความ เมื่ อที่
ปรึกษาให้ความเห็นชอบแล้ว ได้นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) การใช้
ภาษา (Wording) ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of Congruence) เพื่อความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
4. เกณฑ์ การหาค่ าความเที่ ยงตรงเชิงเนื้ อหาโดยหาค่ า IOC: Index of item objective
congruence เพื่อการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเลือกเฉพาะที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00
5. นาผลการวิเคราะห์ข้อคาถามจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถามและ
นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบในการดาเนินการขั้นต่อไป
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไข และที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบแล้วไปทดลองใช้
(Try-out) กับ ผู้บริหาร และครู โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จานวน 30 คน
7. นาผลการทดลองใช้ (Try-out) มาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r) โดยวิธีหาความ
สัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
ตามวิธีของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Coefficient of Correlation) มีอานาจจาแนกระหว่าง 0.47-0.79
8. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach มีความเชื่อมั่น 0.98
9. ปรับปรุงแก้ไขตามผลการวิเคราะห์การทดลองใช้ (Try-out) แล้วพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง
เพื่อนาไปเก็บข้อมูลต่อไป
ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท
(Likert’ Five Rating Scale) จานวน 50 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิควิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. นาหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
พร้อมด้วยแนบแบบสอบถามถึงสถานศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการทาการศึกษา
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3. การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบการศึกษาค้นคว้า 6 ด้าน โดยให้
สอดคล้องกับกิจกรรมที่ปฏิบัติในขั้นการวางแผนปฏิบัติการ
4. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาขอรับแบบสอบถามด้วยตนเอง
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การจัดกระทาข้อมูล นาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ ทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ม าลง
รหัสแล้วบันทึก ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปตามลาดับ ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาร้อยละ
2.2 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนเรณู
นครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมรายด้านและรายข้อ การวิเคราะห์ใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยดาเนินการดังนี้
2.2.1 นาแบบสอบถามตอนที่ 2 มาตรวจสอบและให้ คะแนนตามเกณฑ์ในแต่ ละช่อ ง
กาหนดการให้คะแนน ดังนี้
ระดับมากที่สุด ได้ 5 คะแนน
ระดับมาก
ได้ 4 คะแนน
ระดับปานกลาง ได้ 3 คะแนน
ระดับน้อย
ได้ 2 คะแนน
ระดับน้อยที่สุด ได้ 1 คะแนน
2.2.2 นาคะแนนไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (  ) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
4.51 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม จาแนกตามเพศ และจาแนกตามประสบการณ์การทางาน ทดสอบสมมติฐานโดย t-test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
1.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Congruence: IOC)
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1.2 หาค่าอานาจจาแนกรายข้อโดยวิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวมทั้งฉบับ (Item Total Correlation) โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ตามวิธีของ (Pearson ProductMoment Coefficient of Correlation)
1.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
2.1. ร้อยละ (Percentage)
2.2. ค่าเฉลี่ย (  )
2.3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัย
นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยรวม
ด้านที่
1
2
3
4
5
6

การดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินยั นักเรียนในโรงเรียน
การตรงต่อเวลา
ความสะอาด
การแต่งกาย
การเข้าแถว
การแสดงความเคารพ
การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของโรงเรียน
รวม



4.11
4.03
4.00
4.01
4.10
4.06
4.05

S.D.
.238
.103
.113
.060
.236
.165
.087

ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวั ดนครพนม โดยรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.05, S.D. = .087) และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุด ได้แก่ ด้านการตรงต่อเวลา (  = 4.11, S.D. = .238) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ด้านการแต่งกาย (  = 4.00, S.D. = .113)
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ตาราง 2 เปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จาแนกตามเพศ

1

การดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินยั
นักเรียนในโรงเรียน
การตรงต่อเวลา

2

ความสะอาด

3

การแต่งกาย

4

การเข้าแถว

5

การแสดงความเคารพ

6

การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
และแนวปฏิบัติของโรงเรียน

ด้านที่

รวม

สถานภาพ

N



S.D.

t

Sig

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

24
55
24
55
24
55
24
55
24
55
24
55
24
55

4.16
4.09
4.02
4.03
4.00
4.00
4.02
4.01
4.09
4.11
4.03
4.07
4.05
4.05

.276
.219
.072
.114
.000
.136
.071
.055
.252
.230
.136
.175
.063
.097

1.086*

.050

-.471

.110

-.093

.225

.643

.204

-.297

.805

-1.288*

.026

.000

.215

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
จากตาราง 2 พบว่า ผู้บริหารและครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัย
นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ด้านตรงต่อเวลาและด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบัง คับและแนวปฏิบัติของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง
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ตาราง 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนเรณูนคร
วิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จาแนกตามประสบการณ์การทางาน

1

การดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินยั
นักเรียนในโรงเรียน
การตรงต่อเวลา

2

ความสะอาด

3

การแต่งกาย

4

การเข้าแถว

5

การแสดงความเคารพ

6

การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
และแนวปฏิบัติของโรงเรียน

ด้านที่

รวม

สถานภาพ

N



S.D.

t

Sig

1-10 ปี
11 ปี ขึ้นไป
1-10 ปี
11 ปี ขึ้นไป
1-10 ปี
11 ปี ขึ้นไป
1-10 ปี
11 ปี ขึ้นไป
1-10 ปี
11 ปี ขึ้นไป
1-10 ปี
11 ปี ขึ้นไป
1-10 ปี
11 ปี ขึ้นไป

33
46
33
46
33
46
33
46
33
46
33
46
33
46

4.05
4.16
4.02
4.04
4.00
4.00
4.01
4.02
4.10
4.10
4.06
4.06
4.04
4.06

.185
.264
.088
.112
.000
.149
.030
.074
.251
.227
.182
.153
.064
.101

-2.046*

.001

-.799

.164

-.119

.144

-.835

.080

-.793

.793

.159

.629

-1.054

.076

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
จากตาราง 3 พบว่า ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดาเนินงาน
เพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการตรงต่อเวลา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่
พบความแตกต่าง
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนเรณูนคร
วิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม สรุปเป็นประเด็นสาคัญได้ดังนี้
1. จากการดาเนินงานความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. เปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จาแนกตามเพศ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมไม่แตกต่าง
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กัน แต่ด้านตรงต่อเวลาและด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จาแนกตามประสบการณ์ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ด้านการตรงต่อเวลา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง
อภิปรายผล
1. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เนื่องมาจากคณะผู้บริหารและครูในโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล ได้มีการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงปัญหาใน
สังคมไทย พร้อมยังเข้มงวดในการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
จริยธรรม วัฒนธรรม และยังสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
สุรีย์ มุกดอกไม้ (2550) ได้ศึกษาการส่งเสริมวินัยนักเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียนวัดแสงสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมวินัยนักเรียนตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครูในโรงเรียนวัดแสงสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน งานวิจัยของพระครูใบฎีกา พงษ์พันธุ์ ปุญฺญวโส (บุญสอน) (2553) ได้ศึกษาการส่งเสริมวินัยนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่การศึก ษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการส่งเสริมวินัย
นักเรียนของครูอาจารย์โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และงานวิจัยของ กิตติพงษ์ คากรฤาชา (2554) ได้ศึกษา การ
ดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนในอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่าการดาเนินงาน
เพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนในอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จาแนกตามเพศ โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการดาเนินงานผู้บริหารและครู ได้มีการประชุมชี้แจงระเบียบ
และข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนได้รับทราบและปฏิบัติทาให้นักเรียนสามารถปฏิบัติและเข้าใจในการร่วมกิจกรรม
ต่าง ซึ่งสอดคล้องกับสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555) และผลงานวิจัยของ มัตติกา จอกทอง, สุเทพ
ทองประดิษฐ์ และมนตรี อนันตรักษ์ (2557) ได้ศึกษาการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนในอาเภอปลาปาก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียน
ในอาเภอปลาปาก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมไม่แตกต่างกัน
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยรวมมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารและครูได้ดาเนินการส่งเสริมวินัย
นักเรียนตามจุดหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กาหนด ให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกายจิตใสติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย (สานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2555) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรเกียรติ จอมไพรศรี (2555) ที่ศึกษาการ
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พัฒนาวินัยนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5พบว่า ข้าราชการครูและบุคลาทาง
การศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาวินัยนักเรียนในโรงเรี ยนโดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์
1. จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการแต่งกายมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ผู้บริหารและครูควรจัดให้มีนักเรียน
แกนนา แนะนาชี้แจงการแต่งกายที่ถูกระเบียบของโรงเรียน ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมและจั ดกิจกรรม ติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมวินัยนักเรียนให้อยู่ในระดับที่ดีต่อไป
2. ผู้บริหารและครูมีการกาหนดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ชี้แจงแนวทางการการแต่งกาย
อย่างชัดเจนในกิจกรรมต่างๆ และจัดกิจกรรมการประกวดการแต่งกายดีเด่นเพื่อกระตุ้นการพัฒนานักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ผู้บริหารและครูควรมีการเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักการจัดการและวางแผนการใช้เวลา และกากับ
ติดตามการทากิจกรรมตามกาหนดเวลา และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
4. ผู้บริหารและครูควรมีการชี้แจ้ง ประชุมให้นักเรียนรู้จักระเบียบในการเข้าแถวและในสถานที่ต่างๆ
ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
5. ผู้บริหารและครูควรมีการเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักมารยาทในการแสดงความเคารพในโอกาส
ต่างๆ ด้วยกิริยาที่สุภาพ เช่น การแสดงความเคารพครู ผู้ปกครอง ผู้อาวุโส เมื่อมีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอก
6. ผู้บริหารและครูควรมีการประชุม ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันด้านการปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของโรงเรียน หมายถึง การเสริมสร้างให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ตามจรรยา
มารยาทและการแต่งกายของโรงเรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาและพัฒนาบทบาทในการส่งเสริมวินัยนักเรี ยนของผู้ปกครองและชุมชน เพื่อ หา
สภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนา การส่งเสริมวินัยนักเรียนครั้งต่อไป
2. ควรมีการศึกษาและพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนดีเด่น ด้าน
การส่งเสริมวินัยนักเรียนในสถานศึกษา
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NBUE104: การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา สานักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ADMINISTRATION OF BANGKHUNTIENSUKSA SCHOOL THE OFFICE OF BANGKHUNTIEN
DISTRICT UNDER BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
นัทยา พลพิทักษ์1 1 ดร.ทรงยศ แก้วมงคล 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โดย
จาแนกตามเพศและประสบการณ์การทางาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
ปีการศึกษา 2559 จานวน 92 คน การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)
โดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่
ในระดับมาก (  = 4.28, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณารายด้าน ได้ดังนี้ ด้านการบริหารงานวิชาการมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด อยู่ในระดับมาก (  = 4.46, S.D.= 0.37) รองลงมา ด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก (  = 4.24,
S.D.= 0.49) และ ด้านการบริหารงานงบประมาณมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก (  = 4.19, S.D.= 0.49)
2. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของครูที่มีต่อด้านการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
โดยค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้าน ของครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนไม่ต่างกัน
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
3. ครูที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความพึงพอใจการบริหารงานในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, การบริหารงานโรงเรียน
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Abstract
In this study, the researcher aimed to examine the satisfaction of teacher with the
administration. The objectives of the study are as follow 1) satisfaction of teacher in terms of
management, and 2) Compare satisfaction among teacher in terms of sex and experience to implement
the study, a questionnaire was disseminated as discussed by Krejcie and Morgan 92 teachers out of 120
teachers from Bangkhuntiensuksa during the academic year 2016 were chosen as respondents.
The finding showed that
1. Satisfaction of teachers with the administration of the Bangkhuntiensueksa school average,
includes the four factors at a high level (  = 4.28, S.D. = 0.42), when considering each side. The
Academic Administration Most are average at a high level (  = 4.46, S.D. = 0.37), the personnel
management at a high level (  = 4.24, S.D. = 0.49), and the financial management an average minimum
at a high level (  = 4.19, S.D. = 0.49).
2. Teachers on gender differences. Teachers are satisfied with the administration of the
Bangkhuntiensueksa school on average, including four factors of the teachers with different gender. The
satisfaction of teachers with the administration of the school is not different. Considering the average
each factor found no difference.
3. Teachers who have experienced working with different are satisfied with the administration
of the school, the total average no different. Considering the average each factor found different workings
are satisfied with the Academic well are satisfied with the administration of the school Bang. The
academic Administration, the difference was statistically significant at .05 level. The satisfaction of the
administration in the personnel, the financial and the general not different.
Keywords: Satisfaction, School Administration
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารจะให้เกิดประสิทธิภ าพและประสิทธิผลต้องอาศัยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาโดยการสร้างความร่วมมือสร้างขวัญและกาลังใจการสร้างความพึงพอใจต่อการบริหาร
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านการบริหารงานวิชาการด้านการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
บริหารงานทั่วไปถ้าการบริหารโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่ วมมีความพึงพอใจในภารกิจงานต่างๆ
ก็จะประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยมีเป้าหมายของการบริหารการศึกษาคือทาให้ผู้เรียนเป็นคนดีเก่ง
และมีความรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 30)
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สานักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดั บอนุบ าลถึ งระดั บชั้ นประถมศึ กษาปีที่ 6 จากบริ บทที่ตั้ งของโรงเรี ยนอยู่ใ นพื้ นที่ ชุมชน มี การขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจเข้ามารอบๆ บริเวณโรงเรียน มีการอพยพโยกย้าย ของประชาชนเข้ามาทางาน ผู้ปกครองจึงนาบุตรหลาน
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ตามมาด้วย ประกอบกับในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจกาลังตกต่า ผู้ปกครองบางส่วนได้ย้ายบุตรหลานจากโรงเรียน
เอกชนเข้ามาเรียน ในโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ซึ่งโรงเรียนของกรุงเทพมหานครมีผลของการจัดการเรียนการสอน
ได้ดีจึงเป็นที่นิยมของผู้ปกครองเป็นจานวนมาก โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่สุดของสานักงาน
เขตบางขุนเทียน มีผลการสอบวัดผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดีและผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อมีจานวนนักเรียน
มากขึ้น จานวนครูมากขึ้น ดังนั้นคณะครูของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาย่อมมีความต้องการ ให้โรงเรียนมีการบริหาร
การศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน และในการบริหารการศึกษานั้นก็มหี ลายรูปแบบหลายวิธีแต่ละวิธีกย็ ่อมมี
ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาอาจจะตรงกับความพึงพอใจของครู
บางส่วนและไม่ตรงกับความพึงพอใจของครูอีกบางส่วนซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการทางานได้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอ่ การบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา สานักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ
นามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรี ยนบางขุนเทียนศึกษา จาแนก
ตามเพศและประสบการณ์การทางาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน หมายถึง ความรู้สึกที่ดีของครูที่มีต่อการบริหารงาน
โรงเรียน โดยจะเกิดขึ้นเมื่อครูนั้นได้บรรลุถึงความต้องการ หรือจุดมุ่งหมายที่ได้กาหนดไว้ รวมถึงความชอบใจถูกใจ
การยอมรับ ความประทับใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้รับการตอบสนองในสิ่งที่คาดหวัง
การบริหารงานของโรงเรียน หมายถึง การดาเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึ กษาของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โดย
กาหนดกรอบแนวคิดไว้ ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานะของครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ได้แก่
1. เพศ
1.1 หญิง
1.2 ชาย
2. ประสบการณ์ในการทางาน
2.1 ต่ากว่า 5 ปี
2.2 ตั้งแต่ 5-10 ปี
2.3 มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป

ความพึงพอใจของครูที่มตี ่อการบริหารงานของ
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โดยมีขอบข่ายการ
บริหารงานของโรงเรียนไว้ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สานักงานเขต
บางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สานักงานเขตบางขุนเทียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จานวน 120 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สานักงานเขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานครปีการศึกษา 2559 จานวน 92 คน การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple
random sampling) โดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความพึง พอใจของครูที่ มีต่ อการบริ หารงานของโรงเรีย นบางขุน เที ยนศึก ษา สานัก งานเขตบางขุ นเทีย น สัง กั ด
กรุงเทพมหานครซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนตัวของผู้ก รอกแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ และ
ประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบาง
ขุนเทียนศึกษา ในด้านการบริหารงานวิ ชาการ มี 12 ข้อในด้านการบริหารงานงบประมาณ มี 12 ข้อในด้านการ
บริหารงานบุคคล มี 12 ข้อและในด้านการบริหารงานทั่วไป มี 14 ข้อรวมทั้งหมด 50 ข้อแต่ละด้านเป็นแบบสอบถาม
ที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด โดยแต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้
5
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
2
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
1
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลมาเป็นแนวทางในการกาหนด
กรอบโครงสร้างของการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
2. นาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา กาหนดกรอบแนวคิดของ การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
การบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
3. สร้างแบบสอบถามโดยนาแบบสอบถามของ มาโนช บุตรเชื้อไทยมาปรับปรุ งแก้ไขให้ตรงกับ
เนื้อหาที่ต้องการ แล้วนาฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงให้
ถูกต้องเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบความ
ถูกต้อง และเที่ยงตรงของเนื้อหาของแต่ละข้อคาถาม มีค่าดัชนีความความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence: IOC) เท่ากับ 1.00
2. ทาการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์
3. นาแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วนาแบบสอบถามที่มีการปรับปรุง แก้ไข
สมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้กับครู โรงเรียนในสานักงานเขตบางขุนเทียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 30 คน หาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.97
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่นไป
ใช้จริงกับครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาต่อไป
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. น าหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ท กรุ ง เทพ ไปขอความร่ ว มมื อ จาก
ผู้อานวยการโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามให้แก่ครูเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
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2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามจานวน 92 ฉบับ และเก็บแบบสอบถาม
ด้วยตนเองได้แบบสอบถามคืนจานวน 92 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยนามาวิเคราะห์ดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. ตรวจให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในแต่ละตอน เพื่อนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ท าง
สถิติโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
3. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของข้าราชการครู โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ด้วยการหาค่าเฉลี่ย
()
4. วิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายด้านและรายข้อโดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิต
การแปลความหมายของค่าคะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เฉลี่ยใช้เกณฑ์ (Best. 1983:
147) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือได้แก่
2.1 หาดัชนีความสอดคล้อง (Index of ltem Objective Congruence: IOC) ใช้ค่าเฉลี่ย
2.2 หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม Cronbach’s โดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิต
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
3.1 ค่า t-test
3.2 ค่า F test

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2400

24 มีนาคม 2560

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
สานักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน
บางขุนเทียนศึกษาโดยรวมในทุกด้าน
ความพึงพอใจของครูที่มตี ่อการบริหารงาน
ของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป
รวม



S.D.

4.46
4.19
4.24
4.22
4.28

0.37
0.49
0.49
0.51
0.42

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับที่
1
4
2
3
-

จากตาราง 1 พบว่ า ความพึ งพอใจของครู ที่ มีต่ อ การบริ ห ารงานของโรงเรี ยนบางขุ นเที ย นศึก ษาโดย
ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก (  = 4.28, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงาน
วิชาการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก (  = 4.46, S.D. = 0.37) รองลงมา ด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.24, S.D. = 0.49) และด้านการบริหารงานงบประมาณมีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก (  =
4.19, S.D.= 0.49)
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร ของครูที่มีประสบการณ์การทางาน
การบริหารงาน
ของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ประสบการณ์การทางาน


ต่ากว่า 5 ปี
4.36
4.16
4.25
4.10
4.22



5-10 ปี
4.29
4.10
4.07
4.18
4.16



10 ปี ขึ้นไป
4.55
4.24
4.29
4.28
4.34

F

sig

4.02*
0.41
1.07
1.02
1.63

.02
.65
.35
.37
.35
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จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
งานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สานักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยค่าเฉลี่ยรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียน
บางขุนเทียนศึกษา สานักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้าน
การบริหารงานทั่วไป ไม่แตกต่างกัน
สรุปผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
อยู่ในระดับมาก (  = 4.28, S.D. = 0.42)
2. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของครูที่มีต่อด้านการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
โดยค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้าน ของครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนไม่ต่างกัน
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกัน
3. ครูที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความพึงพอใจการบริหารงานในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหาร
งานงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
สานักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ประเด็นที่ควรนามาอภิปรายดังนี้
1. ความพึงพอใจของครูที่มีตอ่ การบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
อยู่ในระดับมาก (  = 4.28, S.D.= 0.42) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการดาเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพของนัก เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุ กด้าน ทั้งทางด้านร่า งกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ความสุข โดยการใช้กระบวนการต่างๆ ที่เป็นระเบียบแบบแผนและกาหนดหน้าที่
ของแต่ละฝ่ายของแต่ละคนให้ชัดเจน ไม่ซ้าซ้อน และต่างฝ่ายต้องประสานกันในการทางาน ย่อมจะทาให้งานดาเนิน
ไปอย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ พนมไพร คาขจร (2553) ได้ทาวิจัยเรื่องการ
ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด
ฉะเชิงเทราการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครู ต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงาน
ครู ต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราจาแนกตามประสบการณ์
การทางานและระดับชั้นที่ปฏิบัติการสอน พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
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2. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของครูที่มีต่อด้านการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา สานักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยค่าเฉลี่ยรวมของครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของ
ครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาไม่ต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากในการบริหารงานของสถานศึกษา
นั้นบทบาทของครูผู้สอนทั้งเพศชายและเพศหญิงจะทาหน้าไม่แตกต่างกัน คือ นาแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย
ของสถานศึกษาไปปฏิบัติ ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือของบุคลากร เช่น การสอนแทน การแบ่งงานรับผิดชอบที่
ชัดเจนตามบทบาทหน้าที่การจัดประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความเข้าใจ
ในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ และเป็นการสร้างจุดเน้นของ การบริหารงานให้บุคลากรมีเป้าหมาย
เดียวกัน ซึ่งทาครูผู้สอนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ จีรนุช วงษ์ฤทธิ์
(2552) ได้ทาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจบุคลากรทาง
การศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารที่มีต่อการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากรทางการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัย
พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มี สถานภาพแตกต่า งกัน มีความพึ งพอใจต่ อการบริ หารงานสานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามุกดาหารไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน
3. ครูที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียนบางขุน
เทียนศึกษา สานักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
3.1 ครูที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความพึงพอใจของครูที่มีต่อด้านการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สานักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารวิชาการเป็นการดาเนินงานเป็นทีมซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ซึ่งทาหน้าที่
ควบคุ ม การด าเนิ น งาน ส่ ว นครู ที่ ท าหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านก็ จ ะร่ ว มที ม ท างานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมี ก ารสอนงานจากผู้ มี
ประสบการณ์สูงไปหาผู้มีประสบการณ์ต่าทาให้ได้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครู ที่มี
ประสบการณ์ในงานน้อยกว่าประสบปัญหาในการดาเนินงานก็จะได้รับคาแนะนาและช่วยเหลือจากครูที่มีประสบการณ์
ในงานมากกว่าทาให้ การบริหารวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ วลัดดา คาจุมพล (2551) ได้ทา
วิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงาน ด้านวิชาการของโรงเรียนสาคริชวิทยา
จังหวัดชัยภูมิ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ การบริหารงานด้าน
วิชาการของโรงเรียนสาคริชวิทยา จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนแต่ละช่วงชั้น พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละช่วงชั้นมีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานวิชาการโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.2 ครูที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน ความพึงพอใจของครูที่มีต่อด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สานักงาน
เขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ บรรจง อินทะหอม (2550) ได้ทาวิจัยเรื่อง
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในฝัน จังหวัดบุรีรัมย์
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึ งพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในฝัน จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 367 คน
และนักเรียน จานวน 367 คน รวมทั้งสิ้น 734 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบตรวจสอบรายการ มีค่า ความ
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เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในฝัน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 2) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในฝันจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 3)เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในฝัน จังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามวุฒิทางการศึกษา โดยรวม
และรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในฝันจังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในฝันจังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนในฝัน จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะผลการวิจัย
1. ควรนาผลของการวิจัยนาไปบริหารงานของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
2. ควรนาผลของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาในการบริหารงานของโรงเรียน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ มี ต่ อ การบริ ห ารงานของโรงเรี ย น โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่
หลากหลายในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อจะนาผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานโรงเรีย นให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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NBUE105: การพัฒนาแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเทพนิมิต จังหวัดตราด
A DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC PROJECT EXERCISE OF PRATOMSUKSA 3 STUDENTS
CENTER NETWORK THEPNIMIT SCHOOL, TRAT PROVINCE
น้้าค้าง ค้าสุข *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3โรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเทพนิมิต จังหวัดตราด ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 80/80 2)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังการเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเทพนิมิต จังหวัดตราด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา จังหวัดตราด ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 32 คน ได้มาโดยการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จ้านวน 4 แผน
แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ จ้านวน 4 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จ้านวน
30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน จ้านวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่ าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
E1/E2 เท่ากับ 81.59/83.02 ซึ่ง เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแบบฝึก
โครงงานวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด
ค้าส้าคัญ: แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์
Abstract
The purpose of this research was to 1) Development of Scientific Project Exercise of Pratomsuksa 3
Students Center Network Thepnimit School to be effective as the 80/80 criterion, 2) to compare the
achievement before and after Learning of Scientific Project Exercise of Pratomsuksa 3 Students, and 3) to
study of Satisfaction of Towards the Learning of Scientific Project Exercise of Pratomsuksa 3 Students.
The Sample consisted of Prathomsuksa 3 Students in Ban Jearphatana School, Trat Province, 32 persons
by simple random sampling. The instrument using Scientific Project Exercise of Pratomsuksa 3 Students,
learning management 4 plan, the achievement test pretest-posttest 30 questions, and a questionnaire the
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Satisfaction of Students Towards the of Scientific Project Exercise of Pratomsuksa 3 Students Center
Network Thepnimit School, 10 questions. The analyses by Percent (%), mean ( X ), Standard Deviation
(S.D.), and t-test.
The findings of the study reveal the following: 1) The Scientific Project Exercise of Pratomsuksa 3
Students to be effective E1/E2 as the 81.59/83.02, which correspond with 80/80 provided criterion. 2) The
Achievement of posttest of Scientific Project Exercise of higher than before learning of Scientific Project
Exercise were significantly at .05 level. 3) The students were satisfied with their learning at the highest
level.
Keywords: Scientific Project Exercise
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีบทบาทส้าคัญยิง่ ในสังคมโลก เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ทั้งใน
การด้ารงชีวิตประจ้าวันและในงานอาชีพต่างๆ เครื่องมือ เครื่องใช้เพื่ออ้านวยความสะดวกในชีวิตและการท้างานล้วน
เป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผ สมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ศาสตร์อื่น ๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์
ความรู้และความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมาย มีผลให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกัน
เทคโนโลยีก็มีส่วนส้าคัญมากที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์อย่างไม่หยุดยั้ง วิ ทยาศาสตร์ท้าให้คน
ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะที่ส้าคัญในการค้นคว้าหาความรู้
มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได้ การที่จะสร้างความเข็มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นองค์ประกอบที่ส้าคัญประการหนึ่ง คือ การจัดการศึกษา
เพื่อเตรียมคนให้อยู่ในสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2546: 1) ดังนั้น ทุกคนจึงจ้าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน้าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล
สร้างสรรค์ มีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ก้าหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา
โดยให้ความส้าคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
เทคโนโลยี และให้ความส้าคัญสูงสุดส้าหรับกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรีย นเป็นส้าคัญเพื่อผู้เรียนพัฒนาได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง (วรณัน ขุนศรี. 2546: 73) อันส่งผล
กระทบโดยตรงกับครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดที่ 4 มาตรา 22 หลักการจัดการศึกษา มาตรา 24 กระบวนการเรียนรู้
ครูจะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สอน ผู้ให้ความรู้ เป็นบทบาทของผู้ที่เอื้ออ้านวยความรู้เป็นผู้ให้ค้าปรึกษา โดยการ
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อจะได้รู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง
และผู้อื่นมากขึ้น อันจะเป็นพื้นฐานการเรียนรู้อย่างแท้จริง (ลัดดา ภู่เกียรติ. 2544: 7) ซึ่งในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนให้มีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่มีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง โดยจะเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อท้าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคน
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ท้าให้คนเป็นคนรู้จัดคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วย
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ตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพึ่งตนเอง และสามารถ
ด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2543: 1)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก้าหนดองค์ความรู้ ทักษะส้าคัญ และ
คุณลักษณะของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เป็นพื้นฐานส้าคัญที่สุดที่ทุกคนต้องเรียนรู้ การน้าความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล คิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้น
ความเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส้าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท้ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
อย่างหลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้น โดยได้ก้าหนดสาระส้าคัญไว้ ดังนี้ 1) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด้ารงชีวิต 2) ชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม 3) สารและสมบัติของสาร 4) แรงและการเคลื่อนที่ 5) พลังงาน 6) กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
7) ดาราศาสตร์และอวกาศ 8) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 92-93)
จากการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
เทพนิมิต อ้าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการสอบ 3 ปี ย้อนหลัง คือ ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 65.35 ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.47 และปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.40
มีคะแนนเฉลี่ยต่้ากว่าร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ซึ่งต่้ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก้าหนดไว้ ผลการประเมินอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนท้าข้อสอบไม่ได้เพราะนักเรียนขาดการคิดวิเคราะห์โจทย์และขาดทักษะกระบวนการคิด
ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้นักเรียนไม่สามารถคิดท้าโครงงานขึ้นได้ด้วยตนเอง และหากวิเคราะห์โครงงาน
จากแหล่งต่างๆ ที่จัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น้าเสนอในแต่ละแห่ง ส่วนใหญ่เป็นโครงงานที่เป็นความคิดของครู
หรือลอกเรียนแบบมาจากแหล่งอื่นที่ครูคดิ ขึ้นเช่นกัน ประเด็นหลักของการเรียนการสอนโดยการใช้โครงงาน คือ การที่
ผู้เรียนสามารถคิดประเด็นในการท้าโครงงานด้วยตนเองได้ หากไม่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดโครงงานด้วยตนเอง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ก็จะไม่เกิดขึ้นอันจะเกิดผลเสียต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่้า รวมถึงการพัฒนาประเทศใน
อนาคตอย่างแน่นอน เพราะผู้เรียนขาดกระบวนการคิด ไม่สามารถคิดแก้ปัญหา ไม่สามารถพัฒนาวิธีคิดและวิเคราะห์
แบบมีเหตุผลได้ ตั้งค้าถามไม่เป็น ขาดทักษะในการเลือกสรรข้อมูลมาใช้อย่างสม่้าเสมอและถูกต้อง ไม่สามารถ
สังเคราะห์และบูรณาการความรู้ต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ ผู้วิจัยจึงทดลองให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
การจัดการเรียนการสอนโครงงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ คิดเป็น ท้าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีทักษะ
ในการศึกษาหาความรู้ และได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ดังที่ สุพล วังสินธุ์ (2543: 9-16) กล่าวว่า การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยการท้าโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่เสริมศักยภาพการเรียนของนักเรียน โดยเน้นการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้ได้ความรู้ น้าไปสู้การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีประสบการณ์
จากการปฏิบัติจริง ฝึกแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะติดตัวผู้เรียนไปตลอด เมื่อมีข้อสงสัยหรือ
ปัญหาเกิดขึ้นจะแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นสิ่งที่ส้าคัญกว่าความรู้
ที่ขาดการปฏิบัติ ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวจะท้าให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออก นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด ศึกษาค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามหัวข้อเรื่องที่ตนเองสนใจ เป็นการเรียนรู้เพื่อ
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ค้นพบตามหลักวิชาการ ซึ่งมีอยู่ 4 ประเภท คือ โครงงานประเภทส้ารวจ โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภท
ประดิษฐ์ และโครงงานประเภททฤษฎี
จากสภาพปัญหาและสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพสมองของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง จึงใช้
วิธีการกระตุ้นกระบวนการคิด ฝึกทักษะการคิด เพราะการคิดเป็นการเรียนรู้ เป็นธรรมชาติของชีวิตที่เกิดได้ทุกเวลา ซึ่งใน
แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้เรียนรู้โครงงานทุกประเภท เริ่มจากง่ายไปหายาก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้านการคิดให้สูงขึ้น มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาเทพนิมิต จังหวัดตราด ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์
ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเทพนิมิต จังหวัดตราด
นิยามศัพท์เฉพาะ
แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องพืชสมุนไพรกาจัดแมลงศัตรูพืช หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาเพื่อพบข้อความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวของผู้เรียนเอง
โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
ประสิทธิภาพแบบฝึกโครงงาน หมายถึง ผลที่ได้จากการใช้แบบฝึกโครงงาน วิทยาศาสตร์ เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก้าหนด ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ก้าหนดเกณฑ์ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบฝึกโครงงาน วิทยาศาสตร์ โดยคิดเป็นร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยที่ได้จากการท้ากิจกรรมระหว่างเรียน
80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์โดยคิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพืชสมุนไพรกาจัดแมลงศัตรูพืช หมายถึง ความรู้ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้จากการท้าแบบทดสอบหลังเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ตามตัวชี้วัด
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพืชสมุนไพรกาจัดแมลงศัตรูพืช หมายถึง เครื่องมือที่
ใช้วัดความรู้ เรื่อง พืชสมุนไพรก้าจัดแมลงศัตรูพืชการเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ จ้านวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ความพึงพอใจต่อการเรียน หมายถึง ความรู้สึกพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สามารถปฏิบัติแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องพืชสมุนไพรก้าจัดแมลงศัตรูพืช อย่างมีความสุข และ
ประสบผลส้าเร็จ โดยการใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ้านวน 10 ข้อ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ มาสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยก้าหนดกรอบแนวคิด ดังภาพประกอบ
แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ มี 4 ชนิด ดังนี้
1. ประเภทส้ารวจ
2. ประเภททดลอง
3. ประเภทประดิษฐ์
4. ประเภททฤษฏีหรือหลักการหลัก

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืชสมุนไพรก้าจัด
แมลงศัตรูพชื
2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน แบบฝึก
โครงงานวิทยาศาสตร์

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
เทพนิมิต จังหวัดตราด ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านมณฑล โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา
โรงเรียนเกษมสุข โรงเรียนเนินตะบก และโรงเรียน ตชด.บ้านเขาฉลาด รวมทั้งสิ้น 86 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา
อ้าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 32 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่มอย่างง่ายจาก 1 ใน 5 โรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ชนิด ดังนี้
1. แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ้านวน 4 เรื่อง
2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ้านวน
4 แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จ้านวน 30 ข้อ
4. แบบสอบถามความพึ งพอใจต่อ การเรี ย นแบบฝึ กโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ส้ า หรั บนั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จ้านวน 10 ข้อ
การดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 216) ด้าเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง พืชสมุนไพร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จ้านวน 30 ข้อ เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน
เดิมของนักเรียน
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2. ด้าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชสมุนไพรก้าจัดแมลงศัตรูพืช จ้านวน 4 แผน คือ โครงงานประเภทส้ารวจโครงงานประเภททดลอง
โครงงานประเภทประดิษฐ์ และโครงงานประเภททฤษฎี ใช้เวลา 12 ชั่วโมง โดยไม่นับรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน ด้าเนินการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อสิ้นสุดการทดลองทั้ง 4 แผน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรียน และสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชสมุนไพรก้าจัดแมลงศัตรูพืช
ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เรื่องพืชสมุนไพรก้าจัดแมลงศัตรูพืช ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test
Dependent)
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องพืชสมุนไพร
ก้าจัดแมลงศัตรูพืช ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
แล้วน้าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อหาระดับความพึงพอใจ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอ้านาจจ้าแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่า t-test
สรุปผลการวิจัย
1. แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ
81.59/83.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
1. แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ
81.59/83.02 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งระวี สุขแย้ม (2551: บทคัดย่อ)
พบว่า ชุดฝึกการท้าโครงงานวิทยาศาสตร์ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.27/82.29
ทั้งนี้เป็นเพราะ 1) การสอนแบบฝึกโครงงาน เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาข้อความใหม่ สิ่งประดิษฐ์
ใหม่ๆ ทางวิท ยาศาสตร์ ด้ว ยตนเองของผู้เ รีย นเอง ซึ่ง สอดคล้ องกับ เพี ยร์ เจต์ (Piaget) ที่ก ล่า วว่ า ความคิ ด คื อ
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ความสามารถในการวางแผนและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยมีกระบวนการที่ส้าคัญที่จะท้าให้เกิดการพัฒนา
ความคิด โครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองตามหัวข้อที่ตนเองสนใจ เป็นการเรียนรู้เพื่อค้นพบตามหลักวิชาการ ซึ่งมีอยู่ 4 ประเภท คือ โครงงาน
ประเภทส้ารวจ โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ และโครงงานประเภททฤษฎีโดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา โดยมีครูเป็นผู้ให้ค้าปรึกษา 2) แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นได้วิเคราะห์
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 แล้วน้ามาจัดท้าแบบฝึก มีขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการสอนที่เหมาะสม ตามหลักการทฤษฎีที่
เป็นแนวทางและประโยชน์ต่อการสร้างแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นได้ค้านึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหา
รวมทั้งได้ด้าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับ
โครงงานวิ ทยาศาสตร์ 3) การสอนที่ใช้ แบบฝึ กทัก ษะโครงงานวิท ยาศาสตร์ เป็น การเรียนรู้ที่เชื่ อมโยงหลั กการ
พัฒนาการคิดของบลูม (Bloom) ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนที่ส้าคัญและเห็นประโยชน์ของการท้า
โครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วยพัฒนาทักษะการคิด ความคิดสร้างสรรค์ ได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการกลุ่ม การ
ค้นคว้าเอกสาร มีการวางแผนเป็นระบบ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง บันทึกรายงานและน้าเสนอผลงาน สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา
24 เป็นกฎหมายแม่บท ในการบริหารและการจัดการศึกษา ก้าหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาโดยให้ความส้าคัญ
กับผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ วรณัน ขุนศรี (2546: 73) ที่ให้ความส้าคัญสูงสุดส้าหรับกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส้าคัญเพื่อผู้เรียนพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย และสอดคล้องกับงานวิ จัยของ
รุ่งระวี สุขแย้ม (2551: บทคัดย่อ) พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการฝึกโดยใช้ชุดฝึกการท้าโครงงานมี
คะแนนความรู้ในการท้าโครงงานวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้เป็น
เพราะแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้วมาจัดท้า
แผนการท้ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ค้าแนะน้า ตรวจสอบ และได้ปรับปรุง แก้ไขแล้วจึง
น้าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้น การจัดการเรียน
การสอนแบบพัฒนาความคิดแบบใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างก็มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสิ้น
สรุปได้ว่า การสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการที่น่าส่งเสริมให้กับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาได้ฝึกท้า เพื่อเป็นรากฐานในการด้าเนินการท้าโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
พร้อมกันได้รับวิธีการเรียนรู้น้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุวิทย์ มูลค้า และ
อรทัย มูลค้า (2545: 84-86) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง ซึ่งอาศัยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานการวิจัยที่ก้าหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนีย์
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ศรีนุ้ย (2549: 76) พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ให้ความเป็นกันเอง
มีความกระตือรือร้น สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนอ่อนได้มีส่วนร่วมในผลงาน ทั้งนี้เป็น
เพราะแบบฝึกหัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้สร้างขึ้นโดยมีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจ
ประสบการณ์และพื้นฐานของผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดตามล้าดับโดยไม่ข้ามชุดใดชุดหนึ่ง ผู้วิจัย
ให้ค้าชี้แนะ ให้ค้าปรึกษา การเรียนรู้ต้องเกิดจากการประสานกันระหว่างครูกับนักเรียน สิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียนมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน หากแต่การพัฒนาความคิดเดิม มากกว่าดูดซับความคิด การสอนให้ผู้เรียนมีองค์
ความรู้ คือ การสอนให้ผู้เรียนคิดจากประสบการณ์และพื้นฐานของผู้เรียนอันจะเป็นพื้นฐานการเรียนรู้อย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ครูผู้สอนควรเข้าใจความแตกต่างระหว่ างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคน/กลุ่ม อาจใช้เวลาในการเรียนรู้
แตกต่างกัน ดังนั้น ครูผู้สอนควรคอยติดตามให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
2. ในการเรียนโดยใช้กจิ กรรมโครงงานไม่ควรก้าหนดเวลาให้นักเรียนท้างานให้เสร็จในชัว่ โมง ต้องให้
นักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้านอกเวลาและให้ระยะเวลานักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่น
2. ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกิจกรรมโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และระดับชั้นอื่นๆ
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NBUE106: ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านสาโรง อาเภอ
เมื องสมุ ทรปราการ จั งหวั ดสมุ ทรปราการ สังกั ดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 1
SATISFACTION OF TEACHERS TOWARDS ACADEMIC ADMINISTRATION OF WATDANSAMRONG
SCHOOL, MUEANGSAMUTPRAKAN DISTRICT, SAMUTPRAKAN PROVINCE UNDER THE
SAMUTPRAKAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
นิลุบล ดวงตานนท์ 1 ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนวัดด่านสาโรง อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่าน
ส าโรง อ าเภอเมื อ งสมุ ท รปราการ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามเพศและประสบการณ์ การทางาน วิธีการศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตั วอย่างที่เป็นครูของ
โรงเรี ย นวั ด ด่ า นส าโรง อ าเภอเมื อ งสมุ ท รปราการ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ สั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1จานวน 70 คนโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนวัดด่านสาโรง อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จานวน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 2) ด้านการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 3) ด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน และ 4) ด้านการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-way ANOVA โดยนาไปทดลองสอบถาม (Try-out) กับกลุ่ม
ทดลองสอบ จานวน 30 คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha Coefficient)ตามวิธีของ Cronbach ได้
ค่าความเชื่อมั่นของการบริหารงานวิชาการ ทั้ง 4 ด้าน เท่ากับ 0.95
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านสาโรง อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวั ดด่านสาโรง
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
จาแนกตามเพศไม่ต่างกัน
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3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวั ดด่านสาโรง
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
จาแนกตามประสบการณ์ทางาน โดยรวมต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, การบริหารวิชาการ
Abstract
This research aimed to 1) study the satisfaction of teachers towards academic administration of
Watdansamrong School, MueangSamutPrakan District, SamutPrakan Province under the SamutPrakan
Primary Educational Service Area Office 1, and 2) compare the satisfaction of teachers towards
academic administration of Watdansamrong School, MueangSamutPrakan District, SamutPrakan
Province under the SamutPrakan Primary Educational Service Area Office 1, classifying by genders and
work experiences. The samples of the research were 70 teachers in Watdansamrong School under the
SamutPrakan Primary Educational Service Area Office 1. The instrument used in data collection was the
questionnaire on the satisfaction of teachers towards academic administration of Watdansamrong
School, MueangSamutPrakan District, SamutPrakan Province under the SamutPrakan Primary
Educational Service Area Office 1 in 4 aspects, that is, 1) developing educational institute’s curriculum, 2)
learning management in the educational institute, 3) measuring, evaluating, and transferring study
results, and 4) developing the internal quality assurance system and the education standards. The
statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and oneway ANOVA. The questionnaires were tried out with an experimental group of 30 teachers by calculating
Cronbach's Alpha Coefficient values and it was found that the reliability of the academic administration in
4 aspects was 0.95.
The results of research showed that:
1. The overall satisfaction of teachers towards academic administration of
Watdansamrong School, MueangSamutprakan District, Samutprakan Province under the Samutprakan
Primary Educational Service Area Office 1 was at a high level.
2. The comparison of satisfaction of teachers towards academic administration of
Watdansamrong School, MueangSamutprakan District, Samutprakan province under the Samutprakan
Primary Educational Service Area Office 1 with difference in gender showed that there had no significant
difference.
3. The comparison of satisfaction of teachers towards academic administration of
Watdansamrong School, MueangSamutPrakan District, SamutPrakan Province under the SamutPrakan
Primary Educational Service Area Office 1 with difference in work experiences showed that overall there
was a significant different at .05 level.
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Keywords: satisfaction, academic administration
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่คาดหวังนั้น ประกอบด้วยงานหลายๆ ด้าน ได้แก่ งานเกี่ยวกับ
หลักสูตร ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษา
จะต้ อ งน าหลัก สู ต รแกนกลางมาจั ด เป็ น หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ร่ ว มกั บ สาระการเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมกั บ ท้ อ งถิ่ น ที่
สถานศึกษาเป็นผู้กาหนดขึ้น งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งมีก ารเปลี่ยนแปลงความคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เน้นการปฏิบัติจริง ฯลฯ งานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน ที่หันมาเน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่เน้นข้อ
ทดสอบแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังมีงานอีกหลายๆ ด้าน ที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ ซึ่งรวมเรียกงานทั้งหมดนี้ว่า งานวิชาการ การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่สาคัญยิ่ง และถือเป็นงานหลัก
ของสถานศึกษา เป็นงานที่สาคัญสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา และเป็นเครื่องชี้วัดความสาเรจจและความสามารถของผู้บริหาร
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของ
สานักงานประเมินมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ของโรงเรียนวัดด่านสาโรง ผลการประเมิน (SWOT) พบว่า ด้านที่ควร
พัฒนาและผลการประเมินยังอยู่ในระดับพอใช้ คื อ ด้านผลการจัดการศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและด้านการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งในแต่ละด้านเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิชาการทั้งสิ้น โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (โรงเรียนวัดด่านสาโรง.
2556: 72)
จากประเดจ นที่ก ล่าวมา ผู้ วิจัยจึ งมีความสนใจที่ จะศึ กษาความพึงพอใจของครู ที่มีต่อ การบริหารงาน
วิช าการของโรงเรี ยนวัด ด่า นสาโรง อ าเภอเมื องสมุ ทรปราการ จั งหวัด สมุ ทรปราการ สั งกั ดสานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุ ทรปราการ เขต 1 ซึ่งผลจากการศึกษาครั้ งนี้จะมีป ระโยชน์ สาหรับผู้ บริหารโรงเรีย น
ผู้บริหารการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรับปรุง
แก้ปัญหา ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวัดด่านสาโรง อาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านสาโรง อาเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านสาโรง อาเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึ งพอใจ หมายถึง ความรู้สึก นึกคิด ทัศนคติ และความพอใจในการทางานของครูที่มี ต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านสาโรง อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการของกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา หรือโรงเรียนเกี่ยวกับ
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะเป็นหน้าที่ของสถานที่ทุกแห่ง คือ การ
ให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้เรียน ซึ่งผู้วิจัยสนใจทาการศึกษาการบริหารงานวิชาการทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
4. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารกิจกรรมด้านหลักสูตรที่มีการวางแผนการ
น าหลั ก สู ต รไปใช้ ทุ ก กลุ่ ม สาระ แบ่ ง งานตามหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม สามารถตรวจสอบ เผยแพร่ ต่ อ สาธารณชน
คณะกรรมการหลักสูตรในสถานศึกษามีการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตร นิเทศ กากับติดตามผลการพัฒนาเพื่อนาไป
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและดาเนินงานตามแผน โดยมีการจัดกิจกรรมให้สถานศึกษามีการเตรียม
ความพร้อม ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความตระหนักให้แก่
บุคลากรและชุมชนให้เหจนความสาคัญในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารกิจกรรมด้านการเรียนการสอนโดยมี
การวางแผนงานด้านวิชาการ จัดครูของแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์หลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ก่อนจัดทาแผนการเรียนรู้ จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและสอดคล้องกับ
ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน รวมทั้งดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียน
การสอนและสื่อที่หลากหลายและส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน ส่งผลให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในการสอน
ด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การบริหารกิจกรรมโดย
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา มีการจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ มีการออกแบบการวัดและประเมินผลการศึกษาอย่างเหมาะสม โดยให้ครูแจ้ง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษากับนักเรียนก่อนเรียน ซึ่งดาเนินการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามตัวชี้วัดชั้นปี/ช่วงชั้น โดยใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร นาผลจากการวัดและประเมินผลการศึกษาไปปรับกระบวนการเรียนการสอนและใช้เป็นแนวทางพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การบริหาร
กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนตามสาระการเรียนรู้และคุณลักษณะที่สาคัญตาม
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ สามารถ
สะท้อนผลการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียนได้ โดยสถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลและจัดทาเอกสารตามรูปแบบการ
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รายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี ที่มีการกาหนดความสาเรจจตามเป้าหมายไว้ในแผนงาน มีข้อมูลและหลักฐาน
ประกอบอย่า งครบถ้วน โดยได้มีการนาประโยชน์ จากรายงานไปใช้เพื่อสร้างความมั่น ใจให้แก่ผู้รับ บริการ และ
ผู้เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน
ผลการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
ครู หมายถึง ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนวัดด่านสาโรง อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดด่านสาโรง หมายถึง โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน
87.70 ตารางวา เลขที่ 132 หมู่ 8 ซอยวัดด่านสาโรง ถนนสุขุมวิท 113 ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270 เปิดทาการเรียนการสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของครู ได้แก่
1. เพศ
1.1 เพศชาย
1.2 เพศหญิง
2. ประสบการณ์ทางาน
2.1 ต่ากว่า 10 ปี
2.2 10-20 ปี
2.3 มากกว่า 20 ปี

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของครูที่มตี ่อการบริหารงาน
วิชาการ ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน
4. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสารวจ ในลักษณะของการศึกษาและเปรียบเทียบโดยมุ่งศึกษาความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านสาโรง อาเภอสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเกจบรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2559 มีจานวนประชากรทั้งหมด 84 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนวัดด่านสาโรง อาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จานวน 70
คน ได้จากการสุ่มประชากรจากตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan)
จากนั้นทาการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ โดยจาแนกการ
บริหารงานวิชาการออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 3) ด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน และ 4) ด้านการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
2. กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ โดยจาแนกการ
บริหารงานวิชาการออกเป็น 4 ด้าน แบ่งเป็น 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 2) ด้านการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 3) ด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน และ 4) ด้านการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
3. สร้ างข้อ คาถามในแบบสอบถามแต่ ละด้ านให้ มีค วามสอดคล้ องกับ นิย ามศั พท์ เฉพาะที่
กาหนดไว้ได้ข้อคาถาม ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 2) ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
3) ด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน และ 4) ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา
4. หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยการให้ผู้เชีย่ วชาญเกี่ยวกับงานบริหารสถานศึกษาจานวน 5
ท่าน เป็นผู้ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อความกับคานิยามศัพท์เฉพาะแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Item-Objective Congruence: IOC) ถ้าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .50 ขึ้นไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ทั้งนี้
ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ความถูกต้อง เหมาะสม ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ( Content
Validity) ผลปรากฏว่ามีข้อคาถามสอดคล้องจานวน 40 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ 0.6-1.00
5. นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้รับการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญนาไปทดลองใช้ (Try
out) กับครูที่มีคุณลักษณะเหมือนกันกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และหาคุณภาพโดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) โดยการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson
Product-Moment Correlation) ได้ค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ในช่วง 0.05-0.89
6. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) ของ Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95
7. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปเกจบข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จัดทาหนังสือเพื่อขอความร่วมมือถึงผู้อานวยการโรงเรียนวัดด่านสาโรง อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการแจกแบบสอบถาม
2. ขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนวัดด่านสาโรง อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในการดาเนินการส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ได้แก่ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้กาหนดวันเวลาในการเกจบแบบสอบถามคืนและเกจบ
รวบรวมแบบสอบถามกลับด้วยตัวเอง ได้แบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 70 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อ งในการตอบแบบสอบถาม
แล้วนามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้องเพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลที่ให้น้าหนักแล้วมาจัดระบบข้อมูล ลงรหัส และทาการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเรจจรูป มีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
2.1 หาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของข้อมูลสถานภาพทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
2.2 หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจาก
การตอบแบบวัดเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านสาโรง อาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2.3 แปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยยึดเกณฑ์ (ประคอง กรรณสูต. 2542: 108) คะแนนที่ได้
จะนามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ยโดยยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
2.4 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนวัดด่านสาโรง อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุ ท รปราการ เขต 1 และทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย ของความพึ ง พอใจของครู เมื่ อ จ าแนกตามเพศและ
ประสบการณ์ทางาน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของครูที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศและประสบการณ์
ทางาน โดยหาความถี่และร้อยละ แล้วนาเสนอผลในรูปของตารางประกอบการบรรยาย
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2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดด่านสาโรง โดยหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม แล้วนาเสนอผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจใน
รูปของตารางประกอบการบรรยาย
3. การเปรียบเทียบทดสอบความแตกต่างด้วยค่าสถิติ t-testและ One-way ANOVA
สรุปผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านสาโรง อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(  = 3.94, S.D. = 0.38) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษามากที่สุด (  = 4.01, S.D. = 0.42) รองลงมาคือ ด้านการวัดผล
ประเมินผลและดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน (  = 3.93, S.D. = 0.44) และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา (  = 3.91, S.D. = 0.49) สรุปรายด้านดังนี้
1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.91, S.D. = 0.49)
และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ สถานศึกษาแบ่งงานตามหลักการมีส่วนร่วม โดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน สามารถตรวจสอบได้และเผยแพร่ต่อสาธารณชน (  = 4.17, S.D. = 0.78) รองลงมาคือ
สถานศึกษามีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูทุกคนเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง (  = 4.09, S.D. =
0.72) และข้ อที่มีความพึง พอใจน้ อยที่สุด คือ สถานศึ กษาสร้ างความตระหนักให้ แก่บุคลากรและชุมชนให้เหจ น
ความสาคัญในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา (  = 4.09, S.D. = 0.78)
1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.91, S.D. = 0.42)
และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีม่ ีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ครูได้ทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการ
สอน (  = 4.09, S.D. = 0.65) รองลงมาคือ ครูมีความเชี่ยวชาญในการสอน (  = 4.03, S.D. = 0.64) และข้อที่มี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ สถานศึกษามีการวางแผนด้านวิชาการอย่างครอบคลุม (  = 3.77, S.D. = 0.73)
1.3 ด้านการวัดผล ประเมินผลและดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =
3.93, S.D. = 0.44) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานศึกษาจัดทาเอกสาร
หลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ (  = 4.06, S.D. = 0.78) รองลงมาคือ สถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการศึกษา (  = 4.00, S.D. = 0.64) และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
คือครูนาผลการวัดและประเมินผลไปเป็นแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (  = 3.76, S.D. =
0.75)
1.4 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(  = 4.01, S.D. = 0.42) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ คณะกรรมการมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนตามสาระการเรียนรู้และคุณลักษณะที่สาคัญตามหลักสูตร (  = 4.06, S.D. = 0.61)
รองลงมาคือ รายงานคุณภาพการศึกษาประจาปีของสถานศึกษามีการกาหนดความสาเรจจตามเป้าหมายไว้ใน
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แผนงาน (  = 4.06, S.D. = 0.68) และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ สถานศึกษามีเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียนได้ (  = 3.93, S.D. = 0.71)
ตาราง 1
ความพึงพอใจของครูที่มตี ่อการบริหารงานวิชาการ
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
4. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา
โดยรวม

3.91
3.91
3.93

S.D.
0.49
0.42
0.44

แปลผล
มาก
มาก
มาก

อันดับ
4
3
2

4.01
3.94

0.42
0.38

มาก
มาก

1
-



2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวั ดด่านสาโรง
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
จาแนกตามเพศ และประสบการณ์ทางานปรากฏผลดังนี้
2.1 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยนวัดด่านสาโรง อาเภอเมือ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาแนก
ตามเพศ โดยรวมไม่ต่างกัน
ตาราง 2

ความพึงพอใจของครูที่มตี ่อการบริหารงานวิชาการ
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน
4. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา
โดยรวม

ชาย
(n = 10)
S.D.

3.89
.51
3.87
.46

หญิง
(n = 60)
S.D.

3.91
.49
3.92
.42

t

sig

-.13
-.35

.97
.91

3.78

.49

3.95

.42

-1.15

.71

4.04
3.90

.49
.45

4.00
3.95

.41
.38

.28
-.38

.46
.69
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2.2 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยนวัดด่านสาโรง อาเภอเมือ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาแนก
ตามประสบการณ์ทางาน โดยรวมต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาและด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 3
ความพึงพอใจของครูที่มตี ่อการ
บริหารงานวิชาการ
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนใน ระหว่างกลุ่ม
สถานศึกษา
ภายในกลุ่ม
รวม
3. ด้านการวัดผล ประเมินผลและ ระหว่างกลุ่ม
ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน ภายในกลุ่ม
รวม
4. ด้านการพัฒนาระบบประกัน
ระหว่างกลุ่ม
คุณภาพภายใน และมาตรฐาน
ภายในกลุ่ม
การศึกษา
รวม
ระหว่างกลุ่ม
โดยรวม
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df

SS

MS

F

sig

2
67
69
2
67
69
2
67
69
2
67
69
2
67
69

1.46
14.86
16.32
0.31
11.86
12.18
1.08
12.00
13.07
1.48
10.80
12.28
1.00
9.22
10.22

0.73
0.22

3.28*

.04

0.16
0.18

0.89

.42

0.54
0.18

3.01

.06

0.74
0.16

4.58

.01*

0.50
0.14

3.63

.03*

อภิปรายผล
1. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านสาโรง อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการประเมินคุ ณภาพการศึกษา โดยการประเมิ นผลสัมฤทธิ์
นักเรียนตามสาระการเรียนรู้และคุณลักษณะที่สาคัญตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งมี
เครื่อ งมือ วัดและประเมินผลที่มี มาตรฐานตามเกณฑ์ สามารถสะท้อ นผลการเรีย นรู้ที่ แท้จ ริงของผู้ เรีย นได้ โดย
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สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลและจัดทาเอกสารตามรูปแบบการรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี ที่มีการกาหนด
ความสาเรจจตามเป้าหมายไว้ในแผนงาน มีข้อมูลและหลักฐานประกอบอย่างครบถ้วน โดยได้มีการนาประโยชน์จาก
รายงานไปใช้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมี
การกากับ ติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลและรายงานผลการประกั นคุ ณภาพภายในและมาตรฐานการศึ กษา
ซึ่งสอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
หมายถึง การบริหารจัดการและการดาเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษาทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง
และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคม โดยรวมว่าการดาเนินงานของสถานศึกษา
จะมีประสิทธิภาพและทาให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดการ
ประกันคุณภาพมีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของการ “ป้องกัน” ไม่ให้เกิดการทางานที่ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตไม่มี
คุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ไผ่ดารงณ์ อินธรรม (2555) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่
มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.02) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา (µ = 4.19) ด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา (µ = 4.15) ด้านการจัดการเรียนการสอน (µ = 4.11) ด้านวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (µ = 3.99)
ด้านการนิเทศภายใน (µ = 3.92) และด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร (µ = 3.80)
2. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านสาโรง อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายด้าน ด้ านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา มีระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้มีการวาง แบ่งงานตามหลักการมีส่วนร่วม ไม่มี
การตรวจสอบ เผยแพร่ต่อสาธารณชน คณะกรรมการหลักสูตรในสถานศึกษาไม่มีการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตร
นิเทศ กากับติดตามผลการพัฒนาเพื่อนาไปจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและดาเนินงานตามแผน โดย
ไม่มีการจัดกิจกรรมให้สถานศึกษา ไม่มีการเตรียมความพร้อม ส่งเสริม สนับสนุ นให้ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไม่สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและชุมชนให้เหจนความสาคัญในการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เพชรรัตน์ อุ่นแก้ว (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอาเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ตามความคิดของผู้บริหารและครู พบว่า ทั้งภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3. จากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านสาโรง
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
จาแนกตามเพศ โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคคลากร
ทางการศึกษาส่วนใหญ่ ทั้งบุคลากรทางการศึกษาเพศชายและบุคลากรทางการศึกษาเพศหญิง มีระดับวุฒิการศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่ต่างกัน ทาให้เกิดความพึงพอใจต่อระบบ
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การทางาน และการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดด่านสาโรงที่ไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรรัตน์
อุ่นแก้ว (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการปฏิบัติงานการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอาเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ ตามความคิดของผู้บริหารและครู พบว่า ทั้งภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และ 2) ผลการ
เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ ในเขตอาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร
และครู มีความคิดเหจนไม่แตกต่างกัน
4. ผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดด่านสาโรง
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
จาแนกตามประสบการณ์ทางาน โดยรวมต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาและด้านการพัฒนาระบบการประกั นคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษาต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่งผลการศึกษาเป็น ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารโรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านการบริหารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริหารงานวิชาการ
ให้มีคุณภาพและเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ตอ้ งเปลี่ยนไปตามรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการประชุมอบรม
สัมมนา เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนทันต่อข่าวสารข้อมูล เป็นผลให้ผู้บริหารโรงเรี ยนปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ให้ทันกับ
การเปลี่ยนไปของเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม มีการสั่งงานตามคาสั่งหนังสือเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ ทาให้การบริหาร
ของผู้บริหารเป็นไปตามระบบและครูมีความรับผิดชอบต่องานที่ไ ด้รับหมายเป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ถาวร ศรีเกตุ (2551)ได้ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ใน 4 งาน คือ งานบริหารหลักสูตร งานการสอนและการจัดการ
เรียนการสอน งานนิเทศการสอน และงานวัดและประเมินผลการเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ
2) การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี
เขต 1 ตามความคิดเหจนของครูผู้สอน พบว่า 2.1) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเหจนของครูผู้สอน
จาแนกตามระดับช่วงชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และ 2.2) การบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารตามความคิดเหจนของครูผู้สอน จาแนกตามประสบการณ์ในการสอน โดยภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญในการบริหารงานวิชาการในด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษามากขึ้น
2. ผู้บริหารควรมีการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อนามา
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
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3. ครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานวิชาการควรศึกษารูปแบบและวิธีการในการบริหารงาน
วิชาการให้มากขึ้นเพื่อปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนและมีการประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดด่านสาโรง
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2. ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
3. ควรศึกษาสภาพการปฏิบัติงานปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดด่านสาโรง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษานามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
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NBUE107: การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
THE MORALE OF TEACHERS PERFORMANCE IN EXPANDING OPPORTUNITY SCHOOLS
BANG PA-IN DISTICT PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE
AREA OFFICE 2
ปรียาฉัตร พูลเพิม่ *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียน
ขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จาแนกตาม
เพศและประสบการณ์ทางาน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จานวน 146 คน จาแนกเป็น เพศชาย 44 คน เพศหญิง 102
คน และจาแนกตามประสบการณ์การทางาน น้อยกว่า 6 ปี จานวน 29 คน 6-10 ปี จานวน 30 คน และมากกว่า 10 ปี
จานวน 87 คน เครื่องมื อที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบค่าที (t-test) และทดสอบค่าเอฟ (F test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงลาดับ
จากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านความรู้สึกรับผิดชอบ ด้านความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและด้านความรู้สึก
ประสบความสาเร็จ
2. การศึ กษาขวั ญก าลั งใจในการปฏิ บัติ งานของครู โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิ น สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน
3. การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์ทางาน โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ขวัญกาลังใจ, การปฏิบัติงานของครู
Abstract
The purposes of the study were to study and compare the morale in the performance of the
teachers in Opportunity expansion school Bang Pa-In District Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary
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Educational Service Area Office 2 varied by gender and experience The samples were 146 teachers
divided 44 males, 102 females and 29 teachers have experience less than 6 years, 30 teachers have
experience of 6-10 years, 87 teachers have experience over 10 years. The questionnaire was 5 level
rating scale The statistics used to analyze the data were Mean, Standard Deviation, t-test, and F test.
The results revealed that:
1. The morale of teachers performance in expanding opportunity Schools bang pa-in
district Phra nakhon si Ayutthaya primary educational service area office 2 the overall and individuals
were high level in order from most to least three consecutive starts, including a feeling of responsibility, a
safe feeling and a feeling of success.
2. The morale of teachers performance in expanding opportunity Schools bang pa-in
district Phra nakhon si Ayutthaya primary educational service area office 2 by the overall and individuals
were no difference.
3. The morale of teachers performance in expanding opportunity Schools bang pa-in
district Phra nakhon si Ayutthaya primary educational service area office 2 by experience the overall and
individuals were no difference.
Keywords: Morale, teacher performance
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การมีขวัญกาลังใจที่ดี ในการปฏิบัติงานถือเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่สามารถทาให้ ภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายนั้นสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เมื่อผู้ปฏิบัติงานนั้นมีความตั้งใจในการทางาน ปฏิบัติงานด้วยความเต็มอกเต็มใจ เกิดความสบายใจ ใส่ใจต่อผลงานนั้นแล้วผลงานที่ออกมาย่อมเป็นที่น่าพอใจเสมอ ขวัญ นั้นคือ ความพึง
พอใจและความตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะอุทิศทุกสิ่งอย่าง เช่น สติปัญญา แรงกาย เวลาและทรัพย์สิน
เพื่อสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (สมคิด บางโม. 2546: 189-190)
ขวัญกาลังใจจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีจะต้องเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอเพราะ
ถ้าการบารุงขวัญที่ดี จะทาให้มี การสร้า งผลงานที่ มีคุณภาพให้แก่หน่วยงาน ในการปฏิบัติ งานนั้น นอกจากจะมี
ระเบียบวินัย คาสั่ง เป็นตัวควบคุมให้บุคคลทางานสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งก็คือ ความสุข
ทางกาย ความสุขทางใจ ในการทางานซึ่งความรู้สึก ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยตัวกาหนด สภาพจิตใจของ
บุค คลในกลุ่ม หรือ องค์ก รที่ก่ อ ให้เ กิ ด กาลั งใจ ทัศ นคติ แ ละความพอใจในงาน ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ดความมุ่ ง มั่น ที่ จ ะ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของคนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มที่วางไว้ (กานดา จันทร์แย้ม. 2546: 94) เพื่อ
รักษาเสถียรภาพของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงตามความต้องการ และส่งผลไปถึงประสิทธิภาพของงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การหรือสถานศึกษา ขวัญกาลังใจในการทางาน คือ สภาพทางจิตใจของผู้ปฏิบัติง าน เช่น
ความรู้สึกนึกคิดที่ได้รับอิทธิพล แรงกดดัน สิ่งเร้าจากปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมในองค์การที่อยู่รอบตั วเขา จะทาให้มี
ปฏิกิริยาโต้กลับ คือ พฤติกรรมในการทางาน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อผลงานของบุคคลนั้น การสร้างหรือทาให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดขวัญกาลังใจจึงเป็นสิ่งสาคัญในการบริหารของผู้บริหาร ผู้บริหารจาเป็นต้องเสริมสร้างขวัญกาลังใจ รวมถึงสร้าง
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ความสัมพั นธ์อันดีกั บผู้ใต้บัง คับบัญชาเพราะเป็นการจู งใจในการปฏิบั ติง านให้มีป ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขวัญและ
กาลังใจจึงเป็นเสมือนสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดพลั งในการปฏิบัติงาน สร้างความดีและการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ทาให้
สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเป็นประโยชน์สร้างสรรค์งานที่ดีเป็นประโยชน์ต่อองค์การสูงสุดต่อหน่วยงานและ
ผู้ร่วมงาน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีทัศนคติที่ตรงกัน มีความเข้าใจความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มอบหมาย
งานให้ป ฏิบัติ หน้ าที่ได้อย่ างตรงตามความสามารถ มี คาชมเชยยกย่องเมื่อ ประสบความสาเร็จหรือผลงานนั้ น
มีคุณภาพ และให้กาลังใจ ช่วยขัดเกลาเมื่อเกิดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งยังให้โอกาสในการปรับปรุงแก้ไขให้
สาเร็จได้ หากผู้บริหารให้ความสาคัญกับขวัญกาลังใจของผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวได้ การให้ความสาคัญแก่ขวัญในการ
ทางานว่าเป็นภาวะทางจิตใจที่จะทาการอุทิศตัวเพื่องานนั้น นอกจากความสามารถในการเป็นผู้นาของผู้บริหารแล้ว
ความพึ ง พอใจในลั ก ษณะและสภาพของงานที่ ป ฏิ บั ติ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย หรื อ สมั ค รใจเข้ า ไปท านั้ น ก็ เ ป็ น
องค์ประกอบสาคัญต่อการสร้างขวัญ และกาลังใจและการปฏิบัติงานด้วย (Flippo. 1967: 364-369) จะทาให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีผู้ใต้บังคับบัญชามีขวัญกาลังใจ เกิดความรักและศรัทธาในตัวผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นและเต็มใจ
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนอย่ า งเต็ ม ความสามารถ ส่ ง ผลให้ ก ารบริ ห ารงานประสบผลสาเร็ จ หน่ ว ยงานมี ค วาม
เจริญก้าวหน้า
ผู้บริหารควรมีแนวทางการบริหาร ให้ครูหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กรเกิดขวัญกาลั งใจ มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบั ติง าน อาจนาวิธี การบริ หารแบบต่ างๆ เข้า มาปรับ ปรุ งเปลี่ย นแปลงการบริ หารแบบเดิม ๆ ที่ เป็ นอยู่ เพื่ อให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีขวัญกาลังใจ ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติงาน เหมือนที่ผ่านมา หาวิธีการสร้างขวัญ
กาลังใจโดยให้ความสาคัญและใส่ใจในตัวบุคคล ปัจจัยใดที่มีผลต่อขวัญกาลังใจของผู้ปฏิบัติงาน จะต้องยกระดับ
ขวัญกาลังใจทาได้โดยการควบคุม ดูแล ให้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญกาลังใจอยู่ในสภาพที่ดีมีปัจจัยภายนอกหลาย
ประการที่ ส่งผลกระทบต่อ ขวั ญก าลั ง ใจ ผู้ บริ ห ารควรตระหนัก และพิ จ ารณาถึ ง ปัจ จั ย ต่า งๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งภายใน
หน่วยงาน รวมทั้งหาทางปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆ ที่คิดว่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้ขวัญกาลังใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาสูงขึ้น
จากสภาพปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าครู โรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กาลังประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน เป็นผลมาจากปัจจัย
หลายประการ ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่ศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบาง
ปะอิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และนาไปสู่แนวทางในการบารุง
และสร้างขวัญกาลังใจ พัฒนาคุณภาพการทางานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จาแนกตามเพศและประสบการณ์การทางาน
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้ แก่ ครู โรงเรี ยนขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิ น สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 159 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 2 ครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอินสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ซึ่งได้มาโดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie;
& Morgan. 1970: 608-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง 146 คน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึก สภาพจิตใจ ภาวะทางอารมณ์ ครู โรงเรียนขยาย
โอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่ก่อให้เกิด
กาลังใจ เจตคติ และความพอใจ ต่อโรงเรียนหน่วยงานที่ปฏิบั ติ และบุคคลในหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน และการทาให้งานนั้นสาเร็จ โดยจาแนกความรู้สึกออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่
1. ความรู้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโรงเรี ย น หมายถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานร่วมกันวางแผน การตัดสินใจ วินิจฉัยปัญหา ร่วมแสดงความคิดเห็น และยอมรับ ในผลงานที่สูงขึ้น
2. ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย หมายถึง ความพอใจอันเกิดจาก การได้รับค่าตอบแทนของบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน และสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน และการได้รับความดูแลคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. ความรู้สึกรับผิดชอบ หมายถึง ความพอใจอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยินดี
รับผิดชอบในสิ่งที่ตนปฏิบัติ รวมถึงความตั้งใจปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จภายในเวลาที่กาหนด
4. ความรู้สึกประสบความสาเร็จ หมายถึง ความพอใจที่เกิดจากการที่ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ รู้จัก
ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น การได้รับชื่อเสียงเกียรติยศ ความเชื่อถือ ความดีความชอบรวมถึงการมีส่วนร่วมในความ
สาเร็จของเพื่อนร่วมงาน
5. ความพึงพอใจในลักษณะงาน หมายถึง ความรู้สึกภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากความสาเร็จของงาน
ตลอดจนการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานซึ่งมีความสามัคคี เสียสละตลอดจนเจตคติที่ดีต่อลักษณะ
และนโยบายการปฏิบัติงาน
6. ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน หมายถึง ความรู้สึกอันเกิดจากการร่วมมือซึ่งกันและกันรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี และแบ่งงานกันอย่างถูกต้อง
ประสบการณ์ทางาน หมายถึง จานวนปีที่ทางานอยู่ใน โรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยมีเกณฑ์ในการแบ่งประสบการณ์ในการ
ทางานโดยการคานวณค่ามัชฌิมเลขคณิต (  ) แบ่งจากอายุเฉลี่ยของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนขยายโอกาส หมายถึง โรงเรียนที่เปิดสอน ระดับอนุบาล-มัธยมต้น ของภาครัฐ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มี 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
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โรงเรียนวัดบ้านสร้าง โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) โรงเรียน
วัดธรรมนาวา และโรงเรียนวัดเปรมปรีชา
สานักงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึ กษาพระนครศรีอยุ ธ ยา เขต 2 หมายถึง หน่วยงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ดูแลรับผิดชอบสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอาเภอ
บางซ้าย อาเภอบางไทร อาเภอบางบาล อาเภอบางปะอิน อาเภอผักไห่ อาเภอลาดบัวหลวง และอาเภอเสนา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ประสบการณ์ในการทางาน
2.1 น้อยกว่า 6 ปี
2.2 6-10 ปี
2.3 มากกว่า 10 ปี

ตัวแปรตาม
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครู ได้แก่
1. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึง่ ของโรงเรียน
2. ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
3. ความรู้สึกรับผิดชอบ
4. ความรู้สึกประสบความสาเร็จ
5. ความพึงพอใจในลักษณะงาน
6. ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานของการวิจัย
1. ครู โรงเรี ย นขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิ น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่มีเพศต่างกัน มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
2. ครู โรงเรี ย นขยายโอกาส อ าเภอบางปะอิ น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่มีประสบการณ์ทางานต่างกันมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ที่เกี่ยวกับศึกษา
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็น แบบสอบถามเกี่ย วกั บข้อ มูลส่ว นตัว ของผู้ก รอกแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศและ
ประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียน
ขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 แยกเนื้อหา
ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 8 ข้อ ด้านความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย 9 ข้อ ด้าน
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ความรู้สึกรับผิดชอบ 6 ข้อ ด้านข้อความรู้สึกประสบความสาเร็จ 8 ข้อ ด้ านความพึงพอใจในลักษณะงาน 9 ข้อ และ
ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 9 ข้อ รวมทั้งหมด 49 ข้อ เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scales) มี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง ดังนี้
1. นาหนังสือจากคณะศึกษาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอความร่วมมือ ผู้อานวยการ
โรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามให้แก่ครูแบบสอบถามจานวน 146 ชุด ไปแต่ละโรงเรียน ทาการเก็บข้อมูลรวบรวม
ข้อมูล
2. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากครูของโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จานวน 146 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงคะแนนตามน้าหนักคะแนนแต่ละข้อและบันทึกข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์ โดยนามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยนามาวิเคราะห์ ดังนี้
1. เมื่ อ ผู้วิ จั ย ได้ รั บ แบบสอบถามคื น จะท าการตรวจสอบและคั ด เลื อ กแบบสอบถามฉบั บ ที่
สมบูรณ์ทุกฉบับ
2. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงคะแนนตามน้าหนักคะแนนแต่ละข้อและบันทึกข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์ โดยนามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
3. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของครู โรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. วิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาขวัญกาลังใจของครู โรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุ ธยา เขต 2 ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
5. น าผลค านวณมาท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ต่ อไปการแปล
ความหมายของคะแนนผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์การวัด ศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส
อาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จากน้าหนักคะแนน 5
ระดับ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงลาดับ
จากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านความรู้สึกรับผิดชอบ ด้านความรู้สึ กมั่นคงปลอดภัยและด้านความรู้สึก
ประสบความสาเร็จ เมื่อทาการสรุปรายด้าน พบว่า
1.1 การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน
โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก (  = 3.62, S.D. = 0.14) เรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ท่านมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทางานที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน มีค่ าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (  = 3.93, S.D.
= 0.97) รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานยอมรับฟังความคิดเห็นของท่าน อยู่ในระดับมาก (  = 3.84 , S.D. = 1.09)
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นของท่าน (  = 3.63, S.D. = 1.13)
1.2 การศึกษาขวั ญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย โดยรวม
และรายข้อ อยู่ในระดับมาก (  = 3.68, S.D. = 1.06) เรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ท่านรู้สึกว่า
ท่านเป็นผู้ที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก (  = 3.94, S.D. = 1.03) รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชามีความ
พึงพอใจและชื่นชมผลงานที่ท่านทาอยู่ในระดับมาก (  = 3.84, S.D. = 1.27) และได้รับสวัสดิการอย่างพอเพียงกับ
ความต้องการของท่าน คือ ท่านอยู่ในระดับมาก (  = 3.78, S.D. = 1.02)
1.3 การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความรู้สึกรับผิดชอบโดยรวมและราย
ข้อ อยู่ในระดับมาก (  = 3.70, S.D. = 1.03) เรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ท่านให้ความช่วยเหลือ
และให้ความร่วมมือในการทางานของโรงเรียนเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก (  = 3.94, S.D. = 1.03) รองลงมาคือ
ท่านมีความรู้ความสามารถพอที่จะแก้ไขปัญหาในงานที่ได้ รับมอบหมายได้อยู่ในระดับ มาก (  = 3.88, S.D. =
1.04) และท่านสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จลุล่วงและตรงเวลา มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ อยู่ในระดับมาก
(  = 3.86, S.D. = 1.29)
1.4 การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความรู้สึกประสบความสาเร็จโดยรวม
และรายข้อ อยู่ในระดับมาก (  = 3.65, S.D. = 1.10) เรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ตาแหน่งงานที่ท่านทาอยู่ ช่วยให้ท่านมีเกียรติยศ ชื่อเสียงและมีโอกาสก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก (  =
3.79, S.D. = 1.04) รองลงมาคือ ท่านมีความสามารถในการทางานผู้บังคับบัญชาจึงมอบหมายงานพิเศษที่สาคัญๆ
ให้ทาอยู่ในระดับมาก (  = 3.77, S.D. = 1.01) ท่านรู้สึกชื่นชมและยินดีในความสาเร็จของเพื่อนร่วมงานเสมอ
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ อยู่ในระดับมาก (  = 3.75, S.D. = 1.14)
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1.5 การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้าน 2 ด้านความพึงพอใจในลักษณะงาน
โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก (  = 3.64, S.D. = 1.12) เรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ งานที่
ท่านทาเหมาะสมกับบุคลิกภาพและความรู้ความสามารถของท่านอยู่ในระดับมาก (  = 3.76, S.D. = 1.05) รองลงมา
คือ ท่านพอใจในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก (  = 3.75, S.D. = 1.09) ท่าน
มีความพอใจ ระบบการสื่อสารและการติดต่อที่โรงเรียนให้บริการแก่ท่าน มีค่ าเฉลี่ยต่าสุด อยู่ในระดับมาก (  =
3.71, S.D. = 1.10)
1.6 การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน โดยรวมและ
รายข้อ อยู่ในระดับมาก (  = 3.60, S.D. = 1.14) เรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ งานที่ท่านทา
เหมาะสมกับบุคลิกภาพและความรู้ความสามารถของท่านเพื่อนร่วมงานทุกคนต่างตั้งใจทางานในหน้าที่อย่า งเต็ม
ความสามารถอยู่ในระดับมาก (  = 3.92, S.D. = 1.18) บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้
สาเร็จลุล่วง อยู่ในระดับมาก (  = 3.89, S.D. = 1.04) และท่านมีความรู้สึกว่าในการปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงานเป็น
เสมือนญาติสนิทของท่าน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด อยู่ในระดับมาก (  = 3.68, S.D. = 0.97)
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบของการศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยาย
โอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จาแนกตามเพศ
และประสบการณ์ทางาน ดังนี้
2.1 การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จาแนกตามเพศของครู ทั้งโดยรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.2 การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยาย
โอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จากองค์ประกอบ
ทั้ง 6 ด้าน โดยมีสมมติฐาน 2 ประการ คือ ครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่มีเพศต่างกัน มีขวัญกาลั งใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ครู
โรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่มีประสบการณ์ทางานต่างกันมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก อาจมีผลมาจาก
ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามเสมอภาคยุ ติ ธ รรมมี ค วามชั ด เจนในการจั ด การภาระหน้ า ที่ ม อบหมายงานได้ ต รงกั บ ความรู้
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ความสามารถ ของบุคลากร จัดการเวลาการนัดหมายประชุม อบรม สัมมนา ที่ไม่เบียดบังเวลาการจัดการเรียนรู้ของ
ครู และมีความสอดคล้องตรงตามต้องการของของครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชานั้น มีการประเมินผลทั้งภายในและ
ภายนอกสม่าเสมอและเป็นปัจจุบัน มีความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการทางานเป็นกระบวนการเป็นทีม ให้มีความร่วมมือ ส่งต่องานอย่างเป็นระบบ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยผู้บริหารค่ อยดูแลช่วยเหลือในเรื่องการติดต่อประสานงานให้เกิดความคล่อ งตัวในการ
ดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
การติดตามผลนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู ก็เป็นสิ่งสาคัญที่ผู้บริหารให้ความสาคัญ เพื่อให้
คาแนะนาที่ดีเหมาะแก่การพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่ดีของครู ไม่ใช่เพื่อตาหนิ หรือ จับผิด เน้นการให้แนวคิด
แนวทางการแก้ไข ให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้ครูผู้ปฏิบัติงานเกิดความสบายใจในการ
ทางาน การสร้ า งแรงจู ง ใจท าให้ ค รูมี ก ารพั ฒนาผลงานที่ ก้ า วหน้ า อยู่ เ สมอ สิ่ ง แวดล้ อ มทุ กอย่ า งที่ เกิ ด ขั้ น ขณะ
ปฏิบัติงานของย่อมส่งผลต่อจิตใจของผู้ปฏิ บัติงาน เกิดความพึงพอใจและขวัญกาลั งใจในการปฏิบัติงานที่ดีได้
ผลการวิจัยนี้ไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัฒ พันธฤทธิ์ (2553) ได้วิจัยเรื่อง ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน
ครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ทั้งภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.91
1.1 การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโ รงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้บริหารมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ให้มีผลงานที่ได้รับ
การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ทาให้ตนเองเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชือ่ เสียงให้กับโรงเรียน จึงทาให้
มีขวัญและกาลังใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ บดินทร์ สามหมอ (2551) ได้วิจัยเรื่องขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ครูในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีขวัญกาลังใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ขวั ญ ก าลั ง ใจนี้ ยั ง เป็ น การสนั บ สนุ น และจู ง ใจให้ สมาชิ ก มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใ น
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรและยังเสนอ ความคิดเห็นต่างๆ ในการปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้ น จะเห็นได้ว่า ในองค์กรที่
สมาชิกที่มีขวัญกาลังใจดีจะมีบรรยากาศในหน่วยงานแจ่มใส ร่าเริง การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
น่าเชื่อถือ สมาชิกมีความสนใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ สามารถวิพากษ์วิ จารณ์ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะต่างๆ ด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ และทุกคนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืองานพิเศษด้วย ขึ้นแต่หากขาดขวัญกาลังใจ ก็จะกลายเป็น
ปัญหาใหญ่ในการปฏิบัติงานอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ครูขาดงาน ลางาน มาสาย ต่อผู้บังคับบัญชา ไม่มีการเชื่อ
ฟัง ขัดคาสั่งของผู้บังคับบัญชาเสมอ เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน จึงสรุปได้ว่า ขวัญกาลังใจมีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานมากเปรีย บได้เ หมือนกับขาดอุป กรณ์ใ นการทางาน ถ้ าขวัญ ของบุ คลากรดีย่ อมส่ง ผลให้ ผลงานของ
หน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
1.2 การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากการปฏิบัติงานต้องมีการรับรองความปลอดภัยทั้งสถานที่และความรับผิดชอบ งานในหน้าที่
ได้รับมอบหมาย ต้องมีความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ ครูได้รับการดูแล ด้านสวัสดิการด้านต่างๆ ความปลอดภัย
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ด้านอาคารมีความมั่นคง ส่งผลให้ครูมีขวัญและกาลังใจอยู่ในระดับมาก ความต้องการความปลอดภัยหมายความ
รวมถึงความรู้ของแต่ละบุค คลถึงข้อกาจัดและขอบเขตพฤติกรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในองค์การความปลอดภัย
ถึงความมั่นคงของตาแหน่งที่ทาอยู่แล้ว งานที่ทาต่อไปย่อมไม่มีผลดีต่อองค์การ หัวหน้างานจึงมีหน้าที่จะจัดให้
คนงานรู้สึกนึกคิดความมั่นคงในการทางาน เช่น การปลดออกหรือไล่ออก ควรจะมีการพิจารณาอย่างไร ระบบ
ความชอบพอส่วนตัว (Favoritism) การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) เป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนต่อท่าที ขวัญ และ
กาลังใจของคนงานมากที่สุด สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2541: 142) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลกระทบใน
การปฏิบัติงาน การให้บาเหน็จรางวัล หมายถึง การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งแก่ผู้ปฏิบัติงานดี รวมถึงโบนัส สิ่งเหล่านี้
ย่อมเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความขยันขันแข็งในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอย่างมั่นใจให้พนักงาน
มีขวัญและกาลังใจดีในการปฏิบัติงาน
1.3 การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากของครูหน้าที่ดูแลสั่งสอนไม่สามารถละทิ้งหน้าที่การสอน ได้ทาให้ต้องมีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม
ทักษะในการเรียนการสอนการแก้ไขปัญหาต่างๆ เมื่อสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้จนสาเร็จความรับผิดชอบจะ
เกิดขึ้นได้ ก็เนื่องจากสาเหตุความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา (Superior and subordinate
relationship) ในความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารในฐานะผู้บังคับบัญชามีอานาจสิทธิ จะสั่งการให้บุ คคล
ใดบุคคลหนึ่งทาการตามสั่งได้ และในขณะเดียวกันฝ่ายผู้บังคับบัญชาก็ย อมปฏิบัติตามหรือบริการในด้านกาลัง
ความคิดตามความสั่งซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานขององค์การ และผู้บังคับบัญชาก็จะได้ ผลประโยชน์จาก
การปฏิบัติงานของตน สอดคล้องกับ หวน พินธุพันธ์ (2548: 134) ได้ให้ความหมายว่า ความรับผิดชอบ คือ การที่
บุคคลรับหน้าที่ใดมาแล้วจะบากบั่นทาหน้าที่อย่างดีที่สุด โดยไม่ทอดทิ้งแม้จะมีอุป สรรคนานาประการมาเกี่ยวข้อง
ก็ตาม
1.4 การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความรู้สึกประสบความสาเร็จอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ปัจจุบันสถานศึกษามีการจัดอบรม การเรียนต่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรนากลับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารจึงส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความก้าวหน้าอยู่เสมอด้วย
วิธีการพัฒนาตนเองซึ่งส่งผลให้บุคลากรมีความก้าวหน้าและมีความสามารถในการทางานผู้บังคับบัญชา จึงมอบหมาย
งานพิเศษที่สาคัญๆ ให้ทา จึงเกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ สมยศ นาวีการ (2540: 95-110) ได้
กล่าวถึง ทฤษฏีสองปัจจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก ไว้ว่า ความสาเร็จในการทางานของบุคคลเกิดจากการที่สามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ รู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นครั้นผลงานสาเร็จจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิ ใจมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน การ
ดาเนินการจูงใจให้บุคคลประสบผลสาเร็จในการทางานนั้นสานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543: 9)
ได้เสนอแนะว่า ประการแรก หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลได้กาหนดเป้าหมายของเขาเอง ประการที่สอง ควร
มอบความรับผิดชอบให้แก่บุคคล ในอันที่จะดาเนินงานให้สาเร็จหัวหน้างานควรเป็นเพียงที่ปรึกษาและตรวจสอบดูแล
เฉพาะที่เห็นว่า เป็นปัญหาเท่านั้น ประการที่สาม ควรให้บุคคลทราบถึงผลงานของเขาเองว่าบรรลุวัตถุประสงค์
แค่ไหน และควรปรับปรุงอย่างไร และประการสุดท้ายควรให้บุคคลทางานโดยบรรลุผลสาเร็จเป็นลาดับขั้น โดยการ
วางแผนและจัดลาดับงาน ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลพร้อมๆ กับที่หน่วยงานได้ผลงานตาม
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เป้าหมาย ต้องสอนให้บุคคลเกิดแรงจูงใจอันเนื่องจาก เห็นความสาเร็จอยู่ ใกล้แค่ตรงหน้า และสิ่งที่จะได้รับเมื่อ
ประสบความสาเร็จมากกว่าที่จะคานึงถึงรางวัลหรือผลประโยชน์จากการทางาน
1.5 การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความพึงพอใจในลักษณะงาน อยู่ใน
ระดับมาก เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนในการบริหารงาน มีความใส่ใจในบริบท และวางแผนทา
ความเข้าใจกับบุคลากรก่อนการดาเนินงาน ทาให้ท่านมีความพึงพอใจในภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
เพราะมีความชัดเจน เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถที่ท่า นมี จึง รู้สึกมี เกียรติ เห็ นคุณค่า ในตนเองและรู้สึก
ภาคภูมิใจในผลงานของท่านทาให้มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีความสุข และได้
สรุปว่า บุคคลที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะแสดงออกให้เห็นโดยมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ คือ มีความเอาใจใส่
ต่องาน ขยันติดตามผลที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ยอมเสียสละ
เวลา ความสุขส่วนตัว เพื่องานโดยไม่ต้องชักชวน หรือขอร้องให้มีความสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่แตกแยก
เป็ นเหล่ า ตลอดจนไม่ ขาดหรือ หยุ ดงานโดยไม่จ าเป็น มีค วามสบายใจที่ ได้ มาทางาน และอยู่กั บเพื่อ นร่ วมงาน
สอดคล้องกับ วรูม (Vroom. 1964: 99) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกของคนที่มีต่องานที่
ปฏิบัติอยู่ ถ้าทัศนคติต่องานในทางบวก หมายความว่า มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบุญ การที่บุคคลลากร
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีความพอใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันในหน่วยงาน
1.6 การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารจัดการวางแผนการบริหารการกระจายอานาจหน้าที่อย่างเหมาะสม ทาให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ส่งผลให้บุคลากรมีขวัญกาลังใจตื่นตัว
การปฏิบัติงาน รู้สึกมีส่วนร่วมในการทางาน รับรู้ไ ด้ถึงความเอาใจใส่รายละเอียดของผู้บริหาร จึงให้ความเคารพ
ในการตั ด สิ น ใจ และเกิ ด ความศรั ท ธาในความสามารถของผู้ บ ริ ห าร เป็ น การสร้ า งความสั ม พั น ธภาพที่ ดี ใ น
สถานศึกษาด้วย เกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ กรมสามัญศึกษา (2526: 82; อ้างถึงใน ระวีวรรณ
เสวตามรโพธิ์วัง. 2533: 22) ได้กล่าวว่าบุคคลที่มีความรู้สึกเข้ากับคนอื่นได้ เช่นเผื่อแผ่ความรักและรักษาผลได้ผลเสีย
ของผู้อื่น มีความเป็นมิตรแท้เสมอ ทาให้บุคคลนั้นมีสุขภาพจิตดี
2. การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จาแนกตามเพศและประสบการณ์ทางาน ดังนี้
2.1 การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จาแนกตามเพศ ด้านความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัย ด้านความรู้สึกรับผิดชอบ ด้านความพึงพอใจในลักษณะงาน และความสัมพันธ์ในหน่วยงานแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ได้มีนโยบายส่งเสริมการสร้างขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูโดยมีการเสริมแรงในการทางาน มีความยุติธรรมเท่าเทียมกัน ส่งผลให้ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง มีขวัญกาลัง ใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศัลยา บุญชะลอ (2541)
ได้ทาการวิจัยเรื่องขวัญและการส่งเสริมขวัญของครูมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี พบว่า เพศ
หญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและด้านความรู้สึก
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ประสบความสาเร็จ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีขวัญกาลัง ใจในการ
ปฏิบัติงานสูงกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหน้าที่รับผิดชอบระหว่างเพศชาย
และเพศหญิ ง ต่ า งก็ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบแตกต่ า งกั น ประกอบกั บ การมอบหมายงานของผู้ บ ริ ห ารเป็ น ไปตาม
ความสามารถ ทักษะ ความรู้ และการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีเพศต่างกันอาจมีขวัญกาลังใจในการทางานแตกต่างกัน
2.2 การศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอบางปะอิน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์ทางาน โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย สาคัญทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ครูโรงเรียนขยายโอกาส
อาเภอบางปะอิน ได้รับการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานครูที่ดี มีการเสริมแรงด้วยวิธีการชมเชย มอบ
โล่รางวัลครูดีเด่น หนึ่งแสนครูดี มีการกล่าวยกย่องเมื่อประสบความสาเร็จ ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร โคตรท่าน (2531) ได้ทาการวิจัยเรื่องขวัญในการทางานของครู -อาจารย์
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ขวัญในการทางานของครู -อาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน มีขวัญในการทางานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานและสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ผู้บริหารควรให้ครูมีการทางานร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกันเพื่อที่จะได้ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
2. ด้านความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยผู้บริหารควรเพิ่มสวัสดิการต่างๆ เพียงพอกับความต้องการของครู
และผู้บังคับบัญชา รวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือครูในเรื่องงานอย่างเต็มความสามารถ
3. ด้านความรู้สึกรับผิดชอบผู้บริหารควรมีการกระตุ้นให้ครูสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้
สาเร็จลุล่วงด้วยดี
4. ด้านความรู้สึกประสบความสาเร็จผู้บริหารควรชี้ให้เห็นว่างานที่ ทาอยู่นี้ช่วยให้ครูมี เกียรติยศ
ชื่อเสียงและมีโอกาสก้าวหน้า
5. ด้านความพึงพอใจในลักษณะงานผู้บังคับบัญชาควรให้ความสนใจในการปฏิบัติงานของครู
6. ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงานงานผู้บริหารควรชี้ให้เห็นว่างานที่ครูทาอยู่ในขณะนี้ได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย
7. ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและด้านความรู้สึกประสบความสาเร็จผู้บริหารควรมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ ประกอบกับให้เป็นไปตามความสามารถ ทักษะความรู้และการเปิดโอกาสในการทางานให้เท่าเทียมกันทั้ง
เพศหญิงและเพศชาย
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ ขวั ญ ก าลั ง ใจการ
ปฏิบัติงานเพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารงานในสถานศึกษา
2. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจการปฏิบัติงานเพื่อนาไปปรับปรุงการบริหารการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
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NBUE108: บริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
A SATISFACTION OF TEACHERS TOWARDS THE ACADEMIC AFFAIRS OF
BANGKHUNTIENSUKSA SCHOOL UNDER BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
ปาลิตา แปรงขุนทด 1 ดร.ทรงยศ แก้วมงคล 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ และเพื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ ใ นการท างานโดยมี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ครู โรงเรี ย นบางขุ น เที ย นศึ ก ษา สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จานวน 92 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้ อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และด้วยสถิติการหาค่าเอฟ (F test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) โดยนาไปทดลองสอบถาม (Try-out) กับกลุ่มทดลองสอบ จานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.96
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความพึ ง พอใจของครู ที่ มี ต่ อ การบริ ห าร งานวิ ช าการของโรงเรี ย นบางขุ น เที ย นศึ ก ษา สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.34, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้นด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด
2. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและด้านการแนะแนวการศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน
3. ครูที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
บางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ , การบริหารงานวิชาการ
Abstract
The purposes were to study satisfaction of teachers towards the Academic affairs and the
compare a satisfaction of teachers towards the Academic affairs of Bangkhuntiensuksa school under
Bangkok Metropolitan Administration Classify by gender and work experience. By the sample was
teachers towards the Academic affairs of Bangkhuntiensuksa school under Bangkok Metropolitan
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Administration acalumic year 2016, 92 peoples, The statistics used to analyze data composed of
frequency, percentage, mean, Standard Deviation, t-test, and the statistics for the F test, One-way
ANOVA analysis. By bringing to trial inquiry (Try-out) group test (30 people). Reliability equal 0.96
The results revealed that
1. A satisfaction of teachers towards the Academic affairs of Bangkhuntiensuksa School
under Bangkok Metropolitan Administration Overall, the high level. (  = 4.34, S.D. = 0.36), when
considering in each aspect found that the most. Except the development quality assurance systems
within the school that teachers’ satisfaction in overall was at high level.
2. Teachers are differences gender a satisfaction of teachers towards the Academic affairs of
Bangkhuntiensuksa School under Bangkok Metropolitan Administration Overall the statistically significant
different at the .05 level. Considering that it was found in the field of innovation and technology for
education. Education the statistically significant different at the .05 level and on the other side not
different.
3. The experienced teachers to work were differently. Have satisfaction of teachers towards
the Academic affairs of Bangkhuntiensuksa School under Bangkok Metropolitan Administration Overall,
considering it was found that no difference.
Keywords: Satisfaction, Academic Administration
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญอย่างหนึ่งในการทาให้มนุษย์สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน ความต้องการทางการศึกษาจากสังคมมีเพิ่มขึ้นประชากรต้องการได้รับ
การศึกษาทาให้การศึกษามีบทบาทสาคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการโน้มนาประเทศไปใน
แนวทางที่พึงประสงค์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและศิลปวัฒนธรรม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ได้มีบทบัญญัติในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 บทบัญญัติว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สานักงานการศึกษา
แห่งชาติ. 2542: 5)
ปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งในด้านการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้แบ่งการบริหารงานโรงเรียน
ออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากรและงานบริหารทั่วไป ซึ่งงานที่ถือว่าเป็นหั วใจของ
การบริหาร คือ งานวิชาการ เพราะเป็นงานหลักของการศึกษาทุก ระดับ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะสาเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่นั้นสาคัญอยู่ที่การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นานโยบายไปสู่การ
ปฏิบตั ิเป็นสาคัญ
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวกเป็นความสุข
ของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบสนองความพึงพอใจการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน
คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจที่ทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นที่มีความมุ่งมั่นที่จะทางาน มีขวัญและกาลังใจ
สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทางาน รวมทั้งการส่งผลต่อความสาเร็จและเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์การ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการบริหารงานในสถานศึกษาให้ประสบผลสาเร็จนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถที่จะนาปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความพึงพอใจและ
ปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้
จากความสาคัญของงานวิชาการถ้าผู้บริหารโรงเรียนสามารถที่จะบริหารงานที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษานอกจากนี้แล้วผู้ที่มีส่วนสาคัญ
ในการดาเนินงานวิชาการให้เป็นไปตามเป้าหมายการศึกษาของโรงเรียนก็คือครู ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องนานโยบายมา
ปฏิบัติโดยตรงและเป็นผู้ที่จะเห็นถึงความสามารถในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมากที่สุด เพื่อเป็น
การศึกษาถึงความสามารถในการทางานด้านงานวิชาการของบุคลากร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึง
พอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุ นเทียนศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มี ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทางาน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน
120 คน
กลุ่ มตั วอย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึก ษาครั้ง นี้ คือ ครู โรงเรีย นบางขุ นเทีย นศึ ก ษา สั งกั ดกรุ งเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2559 กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) จานวน 92
คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยการจับฉลาก
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็น ดังนี้
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 ประสบการณ์ในการทางาน
1.2.1 ต่ากว่า 5 ปี
1.2.2 5-10 ปี
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1.2.3 มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ขอบข่ายงานวิชาการ 12 งาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ความรู้สึกนึก คิดที่ดี ความรู้สึกชอบ
มีความสุข หรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งนั้นๆในทางด้านบวกและถ้าบุคคลมีความพึงพอใจต่อสิ่งใดแล้วก็ จะมี
ผลด้านการตอบสนองตามด้วยการอุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา เพื่อที่จะกระทาในสิ่งนั้นๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ครู หมายถึง ข้าราชการครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา หรือโรงเรียนเกี่ยวกับการ
ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน ให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่งคือการ
ให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้เรียน
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ความรู้สึกของครูที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งทาให้การบริหารงานวิชาการได้โดยอิสระคล่องตัวและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ตามขอบข่ายงานวิชาการ 12 งาน ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การจัด ทาโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ โดย
พยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
และนาหลักสูตรไปใช้มีการนิเทศหลักสูตร ติดตามผล ปรับปรุง และการพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
2. การพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้เรียนฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด แก้ไขปัญหาและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การส่งเสริมให้ครูจัดทาแผน การวัดผล
และประเมินผลแต่ละวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนโดยประเมินจากสภาพจริง
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การส่งเสริมให้ครูทาการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การจัดการเรียนการสอน โดยนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อทาให้นักเรียนเกิดความรู้ยิ่งขึ้น
6. การพั ฒนาแหล่ งการเรี ยนรู้ หมายถึ ง การส่ งเสริ มพั ฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ ที่ ใช้ ร่ วมกั นและส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การนิเทศการศึกษา หมายถึง การประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ
งานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น
8. การแนะแนวการศึกษา หมายถึง การติดตามประเมินผล ประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ที่ 71 และ 72
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9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การจัดระบบโครงสร้างองค์กร
ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กาหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสาเร็จของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน หมายถึง การจัดให้ความรู้ เสริมความคิดและเทคนิค
ทักษะทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการสถานศึกษาและองค์กรอื่น หมายถึง การประสาน
ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐเอกชนและองค์กรอื่นทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับอุดมศึกษาทั้งบริเวณใกล้และต่างพื้นที่การศึกษา
12. การสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา หมายถึง
การศึกษาข้อมูลทางการศึกษาต้องการได้รับความสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้กรอบแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารงานวิชาการ องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 32-34)
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ประสบการณ์ในการทางาน
2.1 ต่ากว่า 5 ปี
2.2 5-10 ปี
2.3 มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ขอบข่ายงานวิชาการ 12 งาน ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนาการเรียนรู้
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการสถานศึกษา
และองค์กรอื่นๆ
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา จานวน 120 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ปีการศึกษา 2559 กาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) จานวน 92 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่ายโดยการจับฉลาก
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุน
เทียนศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. นาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา กาหนดกรอบแนวคิด
3. สร้างแบบสอบถาม โดยนาแบบ สอบถามของ สายชล มากมี และสรัญญา วรรณศิลป์ มา
ปรับปรุงแก้ไขแล้วนาฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
2. ทาการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์
3. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครูในโรงเรียน สานั กงานเขตบางขุนเทียน จานวน 30 คน
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วนาไปเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นาหนังสือจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ไปขอความร่วมมือจากผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียน
บางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามให้แก่ครูเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม จานวน 92 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และ
เก็บด้วยตนเอง
3. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนามาวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปผู้วิจัยได้ใช้
สถิติในการวิจัย ดังนี้
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
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2.
3.
4.
5.
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ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่า t-test
ค่าเอฟ (F test)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
บางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมในทุกด้าน
ความพึงพอใจของครูที่มตี ่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2 การพัฒนาการเรียนรู้
3 การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
7 การนิเทศการศึกษา
8 การแนะแนวการศึกษา
9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10 การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน
11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการสถานศึกษา
และองค์กรอื่นๆ
12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
รวม
ที่



S.D.

ระดับ

อันดับที่

4.49
4.48
4.34
4.31
4.36
4.18
4.43
4.32
4.51
4.14

0.39
0.41
0.53
0.47
0.46
0.55
0.44
0.49
0.41
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

2
3
6
8
5
10
4
7
1
11

4.31
4.21
4.34

0.54
0.56
0.36

มาก
มาก
มาก

8
9
-

จากตาราง 1 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.34 , S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งครูมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.51, S.D. = 0.41)
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิช าการของโรงเรียน
บางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร รายด้านและโดยรวม จาแนกตามเพศ
ความพึงพอใจของครูที่มตี ่อการบริหารงาน
ที่
วิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร
1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2 การพัฒนาการเรียนรู้
3 การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
6 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
7 การนิเทศการศึกษา
8 การแนะแนวการศึกษา
9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
10 การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน
11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการสถานศึกษาและองค์กรอืน่ ๆ
12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว
รวม
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ชาย
(17)

หญิง
(75)

T

Sig

-1.30
-1.75
-1.24
-1.57

.21
.08
.23
.13

4.35
4.33
4.16
4.10

S.D.
0.49
0.42
0.72
0.64

4.52
4.52
4.38
4.36

S.D.
0.37
0.40
0.47
0.41

4.10
4.10
4.44
4.01

0.47
0.54
0.47
0.56

4.42
4.19
4.42
4.38

0.44
0.56
0.43
0.45

-2.70**
-0.61
0.15
-2.93**

.01
.54
.88
.00

4.51
3.92

0.41
0.74

4.51
4.19

0.42
0.53

0.07
-1.40

.94
.18

4.10

0.61

4.36

0.51

-1.81

.07

3.98
4.18

0.55
0.41

4.26
4.38

0.56
0.34

-1.87
-2.09*

.07
.04





จากตาราง 2 พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และด้านการแนะแนวการศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนในด้านอื่นๆ ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
บางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน

ที่
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ความพึงพอใจของครูที่มตี ่อการบริหารงาน



วิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัด
มากกว่า 10
ต่ากว่า 5 ปี 5-10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปี ขึ้นไป
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4.48
4.42
4.51
การพัฒนาการเรียนรู้
4.53
4.46
4.48
การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4.49
4.33
4.29
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.36
4.19
4.33
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
4.53
4.37
4.30
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
4.36
4.06
4.15
การนิเทศการศึกษา
4.51
4.43
4.40
การแนะแนวการศึกษา
4.38
4.21
4.33
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
4.54
4.33
4.55
การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน
4.37
4.11
4.07
การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการสถานศึกษาและองค์กรอืน่ ๆ
4.51
4.19
4.28
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว
4.37
4.26
4.13
รวม
4.45
4.28
4.32

F

Sig

0.33
0.16
1.01
0.69

.72
.86
.37
.51

1.67
1.50
0.51
0.62

.19
.23
.60
.54

2.07
1.99

.13
.14

1.92

.15

1.35
1.26

.27
.29

จากตาราง 3 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิ ชาการ
ของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน
สรุปผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.34, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
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พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และด้านการแนะแนวการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนในด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
3. ครูที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
บางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
ทุกด้าน
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่นามาอภิปราย ดังต่อไปนี้
1. ความพึ ง พอใจของครู ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นบางขุ น เที ย นศึ ก ษา สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้านส่วนใหญ่อ ยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
ได้บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ผสานพลังทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นไปตามเป้า หมายของ
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัด การศึกษาในโรงเรียน และพันธกิจ คือ
พัฒนาระบบการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม สอดคล้องกับ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2551: 28)
กล่าวว่า ในการบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลักตามกฎหมายการศึกษาตามความหมาย ขอบข่าย ขั้นตอน หลักการ
บริหาร ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการ เพื่อจะได้นาไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในบริหาร
จัดการในสถานศึกษาให้บรรลุ วัตถุประสงค์ นิพนธ์ กินาวงศ์ (2536: 68-69) ได้กล่าวว่า งานวิชาการ คือ หัวใจของ
สถานศึกษา หน้าที่หลักของโรงเรียน คือ การให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักเรียนเป็นสาคัญ โรงเรียนจะทาภาระหน้าที่
ได้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้บริหารในโรงเรียนให้ความสาคัญต่องานวิชาการ รู้และเข้าใจขอบเขตการบริหารงานวิชาการเป็น
อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน งานด้านการปรับปรุงการเรียนการสอน และ
งานด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณ์ วิจารณ์วงษ์ (2549) ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สังกัดกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการ
วิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สังกัดกรุงเทพมหานคร
พบว่า ครูโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ มีระดับความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบประก้นคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการนิเทศ การศึกษา ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ด้านการแนะแนว
การศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่ งเรียนรู้ ด้านการส่ งเสริมและสนับสนุน งานวิ ชาการแก่บุค คล ครอบครัว องค์ก ร
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ด้านส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุ นเทียน
ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศและประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้าน ได้แก่
2.1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและด้านการแนะแนวการศึกษา
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ส่วนในด้านอื่นๆ ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากการบริหารงานของ
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนทาให้
ครูในโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ทุกเพศมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันในหลายๆ ด้าน
ซึ่งสอดคล้องกับ กมล ภู่ประเสริฐ (2545: 6) ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาผลการเรียนให้มีคุณภาพที่
คาดหวัง ประกอบด้วย งานหลายๆ ด้าน ได้แก่ งานเกี่ยวกับหลักสูตร แนวความคิดในการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษา
จะต้ อ งน าหลั ก สู ต รแกนกลางมาจั ด เป็ น หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาร่ ว มกั บ สาระการเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมกั บ ท้ อ งถิ่ นที่
สถานศึกษาเป็นผู้กาหนดขึ้น งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงความคิดที่ให้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เน้นการปฏิบัติจริง งานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน เน้นการประเมินตามสภาพจริงไม่เน้นการใช้ข้อทดสอบแต่
เพียงอย่างเดียว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานอีกหลายๆ ด้าน ที่เป็นองค์ประกอบสาคัญ ของการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ ซึ่งรวมเรียกงานทั้งหมดนี้ว่างานวิชาการ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยา สิงห์เรือง (2552) ศึกษา
เรื่ องความพึ ง พอใจของครูผู้สอนที่มี ต่ อการบริห ารงานวิ ชาการของผู้บ ริ หารโรงเรี ยน สัง กัด สานั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กรณีศึกษา อาเภอพิบูลมังสาหาร การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กรณีศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มี
ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ไม่แตกต่างกัน
2.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบาง ขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากครูในโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร
ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา คือ เรียนรู้ คู่เทคโนโลยี มากมีวิชาการ บริหาร
อย่างมีส่วนร่วม ทาให้ครูโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ได้ร่วมกันคิดและลงมือปฏิบัติด้วยความภาคภูมิใจส่งผลให้งาน
ออกมามีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่าย สอดคล้องกับ สรินดา ชินแสงทิพย์ (2544: 21) กล่าวว่า
การบริหารวิชาการนั้นเป็นงานที่สาคัญของโรงเรียน เป็นหน้าที่หลักของโรงเรียนถือเป็นหัวใจสาคัญของการบริการ
โรงเรียนจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับงานด้านวิชาการของโรงเรียนที่จะสร้างนักเรียน ให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และ
คุณสมบัติที่ต้องการ เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตในสังคมต่อไปได้อย่างดีและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลกร
คงแก้ว (2549) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริห ารงานวิชาการของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดฝ่าย
การศึ ก ษาอั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพมหานคร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของครู ต่ อ การ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนและเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ของครู ต่อ การบริห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น กลุ่ ม ตั ว อย่า งที่ ใ ช้ คื อ ครู ในโรงเรีย นคาทอลิ ก จ านวน 341 คน
ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวม อยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ 12 ด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก
ได้ แ ก่ ด้ า นการพั ฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ ด้า นการนิ เ ทศการศึก ษา และด้ านการพั ฒ นาระบบประกั นคุ ณ ภาพ
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การศึกษา เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตามตัวแปรเพศและระดับการศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญที่ระดับสถิติ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรนาผลของการวิจัยไปพิจารณาหรือประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงานของโรงเรียน
2. ควรนาผลการพัฒนามารายงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาอื่นๆ นาไปเป็นแนวทางการ
พัฒนาต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ มี ต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาในกลุ่ ม
ประชากรอืน่ เช่น ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นาชุมชน และประชาชน
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ มี ต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษา โดยใช้
เครื่องมือ ที่หลากหลายในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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NBUE109: ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
THE TEACHERS’ SATISFACTION WITH DESIRABLE OF DIRECTORS IN EDUCATION
GROUP OF CHARACTERISTICS OF WANGCHAN UNDER RAYONG PRIMARY EDUCATION
SERVICE AREA OFFICE 2
ปิ่นสุดารักษ์ สุโน 1 ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหาร โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และ
2) เพื่ อเปรี ย บเที ยบความพึ งพอใจของครู ที่ มีต่ อ คุณ ลัก ษณะที่พึ ง ประสงค์ข องผู้ บ ริห าร โรงเรี ยนกลุ่ม เครื อข่ า ย
การศึก ษาวั ง จัน ทร์ สั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึ กษาระยอง เขต 2 จํ าแนกตามเพศและระดั บ
การศึกษา วิธีการศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้ความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความเป็นผู้นํา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test โดยให้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 114
คน ตอบแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความพึ ง พอใจของครู ที่ มี ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย
การศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  =
3.85, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ (  = 3.91, S.D. = 0.26) ด้านความรู้ความสามารถ (  = 3.88, S.D. = 0.44) ด้านมนุษยสัมพันธ์ (  = 3.87, S.D. = 0.45) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (  = 3.83, S.D. = 0.24) ด้านความเป็นผู้นํา (  =
3.77, S.D. = 0.41)
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ซึ่ง
ได้ผลดังนี้ 1) พบว่า ครูเพศชายและครูเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อคุณลัก ษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน และ 2) ครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความพึง
พอใจต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
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คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การบริหารงานวิชาการ
Abstract
The purposes of this study were; 1) to study teachers’ satisfaction with desirable
characteristics of directors in educational group of Wangchan under Rayong primary educational service
area office 2, and 2) to compare teachers ‘satisfaction with desirable of directors in educational group of
Wangchan under Rayong primary educational service area office 2, classified by gender and education
level. The samples of this study as the teachers in education group of Wangchan under Rayong primary
educational service area office 2 used 5 topics included personality, moral, knowledge, human
relationship and leadership. The statistics used in analyzing data were percentage, mean, Standard
Deviation and t-test. Bring to Samples group of 114 peoples had the confidence as 0.89.
The findings were as follows:
1. Overall teachers’ satisfaction with desirable of directors in education group of
Wangchan under Rayong primary educational service area office 2, was data high level (  = 3.85, S.D.
= 0.36), when considering the side of 5 topics as high. From the highest mean score to lowest mean
score included personality (  = 3.91, S.D. = 0.26), knowledge (  = 3.88, S.D. = 0.44), human
relationship (  = 3.87, S.D. = 0.45), moral (  = 3.83, S.D. = 0.24), and leadership (  = 3.77, S.D. =
0.41).
2. Gender and education level had no influence on the teachers’ satisfaction with the
school director’s desirable characteristics.
Keywords: Satisfaction, Academic Administration
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารถือเป็นหัวใจที่สําคัญในการทํางานอย่างหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ทํา
หน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย และจุดประสงค์ เรามักจะเรียกบุคคลนี้ว่า
‚ผู้บริหาร‛ เพราะงานใดๆ จะประสบผลสําเร็จได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารหรือผู้นํา
ผู้บริหารจะต้องทําให้เกิดผลโดยตรงต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ปฏิบัติตามสอดคล้องกับคํากล่าวที่ว่า พฤติกรรมผู้บริหารจะ
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานและพอใจของลูกน้อง ผู้บริ หารที่มีความสามารถในการ
ครองตน ครองคน ครองงาน ครองใจลูกน้อง มีความสามารถในการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน ย่อมจะนํามา
ซึ่งความเจริ ญก้ าวหน้ าของหน่ว ยงานนั้น ๆ จะเห็ นได้ว่า ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาเป็ นผู้ที่ มีบ ทบาทสํา คัญ ในการจั ด
การศึกษา เป็นผู้ที่ทําหน้าที่ให้บริการ หรือการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และ
การบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนในปัจจุบัน มีอํานาจในการตัด สินใจ
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รวมทั้งการกําหนดนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจึงควรมีลักษณะที่ดีทั้งทางด้านคุณธรรมจริย ธรรม
ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (ธีระ รุญเจริญ. 2550: 7)
คุณ ลั ก ษณะที่ ควรแก่ การยอมรั บ และยกย่อ งนั้ น ถื อ เป็ น ปั จ จัย ที่ สําคั ญ ประการหนึ่ ง ของผู้ บ ริห ารที่ มี
คุณภาพ คุณลักษณะเหล่านี้ ได้แก่ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ
ด้านความเป็นผู้นํา คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้
ถ้ามีในตัวของผู้บริหารในหน่วยงานใดย่อมจะสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรหรือเพื่อนร่วมงาน และยัง
คาดหวังไว้ว่าการบริหารจะประสบผลสําเร็จในระดั บหนึ่ง แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ไม่พึง
ประสงค์ของผู้ร่วมงานย่อมจะทําลายขวัญ และกําลังใจของบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ ฉะนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหาร
โรงเรียนที่มีคุณลักษณะตามความต้องการของผู้ปฏิบัติการด้านการสอนควรคํานึงถึงคุณลักษณะด้านสําคัญ ๆ ได้แก่
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ และคุณลักษณะด้านความเป็นผู้นํา ของผู้บริหารที่กล่าวมานั้น เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยให้ความสนใจ
จึงศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 อยู่ในระดับใด และความแตกต่างความพอใจของครูที่
มีต่อคุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้บริ หารโรงเรี ยนกลุ่มเครือข่ ายการศึก ษาวัง จันทร์ สัง กัดสํา นักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา ว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะส่งผล
ให้นําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียน ด้านคุณลักษณะต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
การศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามเพศและระดับ
การศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
เป็นครูผู้ทําการสอนในระดับประถมศึกษา โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ในปี พ.ศ. 2559 จํานวน 160 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เป็นครูที่ได้จากการสุ่มประชากร โดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane. 1973: 727-728) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวนทั้งสิ้น 114 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
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1.1.2 หญิง
1.2 ระดับการศึกษา
1.2.1 ปริญญาตรี
1.2.2 สูงกว่าปริญญาตรี
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษา วัง
จันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านบุคลิกภาพ
2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3) ด้านความรู้ความสามารถ 4) ด้านมนุษยสัมพันธ์ และ 5) ด้านความเป็นผู้นํา
นิยามศัพท์เฉพาะ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง คุณลักษณะที่ดีของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน
ดังนี้
1. ด้านบุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารที่เกี่ยวกับลั กษณะท่าทางอากัปกิริยาอาการ
ต่างๆ ของผู้บริหารที่แสดงออกทางร่างกายเกี่ยวกับการแต่งกายเรียบร้อย ถู กกาลเทศะ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
สุภาพอ่อนโยน ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพจิตดี กล้าในการตัดสินใจ กระตือรือร้นในการทํางาน สุขุมรอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ร่วมงาน รู้จักวางตัวในสังคม และ
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา มีความยุติธรรมต่อผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค เสียสละ และเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง และการไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย
3. ด้านความรู้ความสามารถ หมายถึง การขวนขวายแสวงหาความรู้ด้านความรู้ความสามารถ
สามารถใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของงาน เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของคน สามารถจัดบุคลากรทํางานได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ ไขปัญหาภายในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการจัดหาและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อกระตุ้นให้
ผู้ร่วมงานเกิดความมั่นใจในการทํางาน ติดต่อสื่อสาร และติดตามผลงานของผู้ร่วมงาน
4. ด้านมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ลักษณะหรือพฤติกรรมที่ แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว
เข้ากับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นและปัญหาของผู้ร่วมงาน ยกย่องให้เกียรติผู้ร่วมงาน ไม่เห็นแก่ตัวและเอาเปรียบเพื่อน
ร่วมงาน มีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส จริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน และพูดจาสุภาพกับเพื่อนร่วมงาน
5. ด้ า นความเป็ น ผู้ นํ า หมายถึ ง ความสามารถในการใช้ ศ าสตร์ แ ละศิ ล ป์ ส ร้ า งแรงจู ง ใจให้
ผู้ใ ต้ บัง คั บ บัญ ชาปฏิ บั ติง านได้ เ ต็ม ศั ก ยภาพ มี ค วามคิด ริ เ ริ่ม สร้า งสรรค์ ใ นการสร้ า งพั ฒ นาที ม งาน ส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ร่วมงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ควบคุม กํากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม รู้จัก
ติชมผู้ร่วมงานในโอกาสต่างๆ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน ชุมชน และองค์กรอื่น ผู้นําในการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริห ารโรงเรียน หมายถึ ง ผู้ อํานวยการโรงเรี ยน โรงเรีย นกลุ่ มเครื อข่า ยการศึก ษาวั งจัน ทร์ สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จํานวน 14 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านชุมแสง โรงเรียนบ้าน
หนองม่วง โรงเรียนบ้านบึงตะกาด โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น โรงเรียนบ้านแก่งหวาย โรงเรียนบ้านคลองไผ่ โรงเรียน
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ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) โรงเรียนวัดป่ายุบ โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ โรงเรีย นบ้าน
พลงตาเอี่ยม โรงเรียนบ้านชงโค โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์ และโรงเรียนบ้านเขาตลาด
ครู หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จํานวน 14 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านชุ มแสง โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านบึงตะกาด โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น โรงเรียนบ้านแก่งหวาย โรงเรียนบ้านคลองไผ่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43
(บ้านคลองเขต) โรงเรียนวัดป่ายุบ โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม
โรงเรียนบ้านชงโค โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์ และโรงเรียนบ้านเขาตลาด
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของครูที่มีต่อผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เกี่ยวกับด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้
ความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความเป็นผู้นํา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 หมายถึง หน่วยงานทางการบริหาร
ด้านการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่หลักในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่ให้ สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น การกํากับ ติดตาม เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
ในสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ ซึ่งมีโรงเรียนอยู่จํานวน 14
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านชุมแสง โรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านบึงตะกาด โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น โรงเรียน
บ้านแก่งหวาย โรงเรียนบ้านคลองไผ่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) โรงเรียนวัดป่ายุบ โรงเรียนบ้านยุบตา
เหน่ง โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ โรงเรียนบ้า นพลงตาเอี่ยม โรงเรียนบ้านชงโค โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์ และ
โรงเรียนบ้านเขาตลาด
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ระดับการศึกษา
2.1 ปริญญาตรี
2.2 สูงกว่าปริญญาตรี

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของครูที่มตี ่อคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
ของผู้บริหาร โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 2 มี 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านบุคลิกภาพ
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3. ด้านความรู้ความสามารถ
4. ด้านมนุษยสัมพันธภาพ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชาการที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 14 โรงเรียน จํานวน160 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จํานวน 114 คน ซึ่งได้จากสูตรของ ยามาเน่ (Yamane. 1973: 727728) โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ครู และแบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็นแบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบวัดความพึง
พอใจ มีลักษณะเป็นคําถามแบบสํารวจรายการ (Check List) เกี่ยวกับเพศและระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบวัดความพึงพอใจมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยแบ่งคุณลักษณะออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน
บุคลิกภาพ 2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3) ด้านความรู้ความสามารถ 4) ด้านมนุษยสัมพันธ์ และ 5) ด้านความเป็น
ผู้นํา โดยกําหนดคะแนนกับระดับความมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ระดับ (Likert. 1961) ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มาก
3 หมายถึง ระดับความมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์น้อย
1 หมายถึง ระดับความมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์น้อยที่สุด
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ
ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร เนื้อหา หลักสูตร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือวิจัยทางการศึกษา และนําแนวทาง
ไปใช้สร้างแบบวัดความพึงพอใจ
3. สร้ า งแบบวั ด ความพึง พอใจให้มี ค วามครอบคลุ ม ตั วแปรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ทั้ ง หมดภายใต้
คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
4. ดําเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบวัดความพึงพอใจ
โดยนําแบบวัดความพึงพอใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 5 คน และหาค่าความเที่ยงตรง (IOC) ได้ตั้งแต่ 0.8-1
และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการทําวิจัยครั้งนี้ โดยดําเนินการเก็บข้อมูลจากครูในโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาวังจั นทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 114 คน และได้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
จัดส่งแบบวัดความพึงพอใจจํานวน 114 ชุด ไปยังครูผู้สอน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างตามโรงเรียนต่างๆ
และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบวัดความพึงพอใจ และผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้บริหารตาม
ตัวแปรเพศและระดับการศึกษา ใช้การทดสอบค่าที (t-test)
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ความพึ ง พอใจของครู ที่ มี ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย
การศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =
3.85, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ (  = 3.91, S.D.
= 0.26) ด้านมนุษยสัมพันธ์ (  = 3.88, S.D. = 0.44) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (  = 3.87, S.D. = 0.45) ด้าน
ความรู้ความสามารถ (  = 3.83, S.D. = 0.24) และด้านความเป็นผู้นํา (  = 3.77, S.D. = 0.41)
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า
2.1 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
การศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
การศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้วิจัยนํามาอภิปราย
ผล ดังนี้
ความพึง พอใจของครูที่ มีต่ อคุ ณลั กษณะที่พึ งประสงค์ ข องผู้บ ริห ารโรงเรีย นกลุ่ม เครือ ข่า ยการศึก ษา
วังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็น
เพราะว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะใช้ภาวะผู้นําในการบริหารงานให้
ประสบผลสําเร็จ จะต้องมีปัจจัยหลายประการมาเกี่ยวข้อง มีลักษณะและคุณสมบัติที่ดีถึงพร้อมซึ่งภูมิรู้และภูมิธรรม
สามารถใช้บทบาทหน้าที่ของผู้นําทางการศึกษา กระตุ้นเตือนในการสร้างขวัญและกําลังใจ ประสานงานกับบุคลากร
ภายในองค์การและชุมชนเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยอาศัยเทคนิคที่เป็นศิลปะเข้ามาผสมผสานกับ
ความรู้ทางวิชาการอย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรูญ เคหา (2554: 18) ได้
สังเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ 7 ด้าน คือ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความรู้ความสามารถทางการบริหาร
ด้านความเป็นผู้นําทางวิชาการ ด้านความรับผิดชอบการอุทิศตนและการเป็นแบบอย่างที่ดีในการทํางาน ด้านความ
เป็นประชาธิปไตย ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านการตัดสินใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญธรรม ไวยมิตรา (2553)
ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 ซึ่งได้ศึกษาคุณลักษณะ
ของผู้บริหารโรงเรียนตามแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษา 6 ด้าน คือ ด้านวิสัยทัศน์และความคิด
สร้างสรรค์ ด้านความรู้ความสามารถทางการบริหาร ด้านความเป็นผู้นําทางวิชาการ ด้านการอุทิศตน และการเป็น
แบบอย่างที่ดีในการทํางาน ด้านความเป็นประชาธิปไตย ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และการร่วมมือกับชุมชน ผลการวิจัย
พบว่ า คุ ณ ลัก ษณะของผู้ บ ริห ารโรงเรีย นตามการรั บรู้ ข องครู กับ ความพึ ง พอใจในการปฏิบั ติ ง านของครู สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยจึงอภิปรายผล
วิจัยแยกเป็นรายด้าน ดังนี้
1. ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีตอ่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้านบุคลิกภาพ
อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะคุณลักษณะของผู้บริหารที่เกี่ยวกับลักษณะท่าทางอากัปกิริยาอาการต่างๆ ของผู้บริหาร
ที่แสดงออกทางร่างกายเกี่ยวกับการแต่งกายเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สุภาพอ่อนโยน ร่าเริง
แจ่มใส สุขภาพจิตดี กล้าในการตัดสินใจ กระตือรือร้นในการทํางาน สุขุมรอบคอบในการปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ร่วมงาน รู้จักวางตัวในสังคม มีจิ ตใจดี และใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กริชเพชร คําโสภา (2548) ได้ทําการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจัย
พบว่า ผลการศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรศึกษา เขต3 ใน 4 ด้าน พบว่า คุณลักษณะที่เป็นจริงโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่รายด้านอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน
ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะความรู้ความ
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สามารถในการบริหารงาน และด้านภาวะผู้นํา รายด้านจัดลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านภาวะผู้นํา และด้านทักษะความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนกลุ่ ม เครื อข่า ยการศึก ษาวั งจันทร์ สั งกัด สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้า น
คุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะครูได้มองเห็นการประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา มีความยุติธ รรมต่อผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค
เสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง และการไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสียของ
ผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงสวัสดิ์ แสงมณี (2553: 59) ได้ทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความต้องการของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความต้องการของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเฉพาะด้านคุณธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากลงมาหาน้อย ได้ แก่ ด้าน
คุณธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถในการบริหาร ด้านภาวะผู้นํา และด้านวิชาการ
3. ด้านความรู้ ความสามารถ พบว่า ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้าน
ความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความรู้ความสามารถในการขวนขวาย
แสวงหาความรู้ด้านความรู้ความสามารถ สามารถใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน กําหนดนโยบาย
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของงาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคน สามารถจัดบุคลากรทํางานได้อย่างเหมาะสม
สามารถแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการจัดหาและสนับสนุนด้านการเรียน
การสอน สร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความมั่นใจในการทํางาน ติดต่อสื่อสาร และติดตามผลงาน
ของผู้รว่ มงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรูญ เคหา (2554) ได้ทําวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านผู้เรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ด้านความเป็นผู้นําทางวิชาการ ด้านความรู้ความสามารถ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรับผิดชอบการอุทิศตนและเป็นตัวอย่างที่ดีในการทํางาน ด้านการตัดสินใจ ด้าน
วิสัยทัศน์ และด้านความเป็นประชาธิปไตย
4. ด้านมนุษยสัมพันธ์ พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนกลุ่ม เครื อข่า ยการศึก ษาวั งจันทร์ สั งกัด สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้า น
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ อยู่ ใ นระดั บ มาก อาจเป็ น เพราะผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นควรมี ลัก ษณะหรื อ พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นและปัญหาของผู้ร่วมงาน ยกย่องให้เกียรติผู้ร่วมงาน
ไม่เห็นแก่ตัวและเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน มีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส จริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน และพูดจาสุภาพ
กับผู้ร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินดา พุ่มสกุล (2555: 6) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารที่
พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ผลวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับ คุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านมนุษยสัมพันธ์ ภาพรวม
และทุกรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียง 3 ลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) เป็นคนมีอารมณ์ขัน พูดคุย เล่นกับ
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ผูใ้ ต้บังคับบัญชาบ้างตามโอกาสอันควร 2) มีเมตตาธรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้ร่วมงาน และ 3) ยกย่องศรัทธาในความ
คิดเห็นของผู้อื่น ส่วนค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความจริงใจกับผู้ร่วมงานทั้งต่อหน้าและลับหลัง
5. ด้านความเป็นผู้นํา พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้านความ
เป็นผู้นํา อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความสามารถในการใช้ศาสตร์และศิลป์สร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างพัฒนาทีมงาน ส่งเสริมให้
ผู้ร่วมงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ควบคุม กํากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม รู้จัก
ติชมผู้ร่วมงานในโอกาสต่างๆ มีความสัมพันธ์อันดี กับผู้ร่วมงาน ชุมชน และองค์กรอื่น ผู้นําในการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งสอดคล้อ งกับวิจัยของ วันชัย สุตรีศาสตร์ (2554) ได้ศึกษาวิ จัยเรื่อง คุ ณลักษณะที่พึ งประสงค์ข องผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านทีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านความเป็นผู้นํา
ผลการเปรี ยบเที ยบความพึ งพอใจของครูที่ มีต่ อคุ ณลั กษณะที่ พึง ประสงค์ ของผู้ บ ริห ารโรงเรีย นกลุ่ ม
เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามเพศและระดับ
การศึกษา พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูมีความต้องการให้ผู้บริหารมีการ
รักษาวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตากรุณา มีความยุติธรรม และเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง มีความรู้ความสามารถ สามารถใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคน สามารถแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความมั่นใจในการทํางาน ติดต่อสื่อสาร และติดตามผลงานของผู้ร่วมงาน สามารถปรับตัวเข้า
กับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นและปัญหาของผู้ร่วมงาน ยกย่องให้เกียรติผู้ร่วมงาน ไม่เห็นแก่ตัวและเอาเปรียบเพื่อน
ร่วมงาน และพูดจาสุภาพกับเพื่อนร่วมงาน มีความสามารถในการใช้ศาสตร์และศิลป์สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ จากองค์ประกอบต่างๆ นี้ ส่งผลให้ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฮาฟิซ ขํานุรักษ์ (2558) ได้ทําการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามทัศนะของ
ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง ผลวิจัยพบว่า ทัศนะของครูผู้สอนที่มีเพศ ระดับการศึกษา
ตําแหน่ง และประสบการณ์ในการทํางาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
จากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และแต่ละด้านมีข้อที่ควรพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่
1. ด้านบุคลิกภาพ ผู้บริหารแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกกาลเทศะ ผู้บริหารมีความสุภาพ
อ่อนโยนกับทุกคน ผู้บริหารร่าเริงแจ่มใสและมีสุขภาพจิตดี และผู้บริหารกล้าในการตัดสินใจ
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2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารมีความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ผู้บริหาร
ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง และผู้บริหารประพฤติตนตามวินัย
3. ด้านความรู้ความสามารถ ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดหาและสนับสนุนด้านการเรียน
การสอน ผู้บริหารเข้าใจบทบาทหน้าที่และสามารถจัดบุคลากรทํางานได้อย่างเหมาะสม และผู้บริหารมีความรู้เท่าทัน
ต่อเหตุการณ์
4. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารไม่เห็นแก่ตัวและเอาเปรียบผู้ร่วมงาน ผู้บริหารมีความเป็นกันเอง
ยิ้มแย้มแจ่มใส จริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของผู้ร่วมงาน
5. ด้านความเป็นผู้นํา ผู้บริหารสามารถควบคุม กํากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาทีมงาน และผู้บริหารเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. พัฒนารูปแบบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2
2. เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 กับ เขต 1
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NBUE110: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
A STUDY OF THE ACHIEVEMENT ON MATHEMATICS ON ADDITION, SUBTRACTION,
MULTIPLICATION, DIVIAION COMBINED OF PRATHOMSUKSA 3 STUDENTS USING 4
MAT LEARNING ACTIVITIES
พัชรา ล้วนดี *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการ
บวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MATและศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล
อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จานวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4
MAT จานวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จานวน 30 ข้อ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเรียนวิ ชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คู ณ หารระคน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4
MAT จานวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้ อมูลความ
แตกต่างโดยใช้ขนาดของผล
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT อยู่ในระดับมากที่สุด มี คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ก่อ นเรี ย นคิ ด เป็น ร้ อยละ 50.56 หลั ง เรี ย นคิด เป็น ร้ อ ยละ 84.17 และ 2) นัก เรี ยนมี ความพึง พอใจต่ อการเรี ย น
คณิตศาสตร์ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องการบวก ลบ คุณ หารระคน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
คาสาคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
Abstract
The purpose of this research was to study and compare a study of the Achievement of
mathematics on Addition, Subtraction, Multiplication, Division Combined of Prathomsuksa 3 Students
using 4 Mat Learning Activities and study Satisfaction of Towards the Teaching of mathematics on
Addition, Subtraction, Multiplication, Division Combined from using 4 Mat Learning. The study population,
Prathomsuksa 3 Students in WatsuwunmongKhong school, Maumg Tad District, Tad Province, 12
persons using purposive sampling. The instrument using 4 Mat 9 plan, the achievement test pretestposttest 30 questions and a questionnaire the Satisfaction of Students towards the Teaching of
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mathematics on Addition, Subtraction, Multiplication, Division Combined using 4 Mat Learning Activities
10 questions. The analyses by Percent (p), mean (µ), Standard Deviation (), and the Effect Size ( γ ).
The findings of the study reveal the following: 1) The achievement of mathematics on Addition,
Subtraction, Multiplication, Division Combined of Prathomsuksa 3 students using 4 Mat Learning
Activities the highest level than before learning Pretest were 50.56 Posttest 84.17, and 2) The Student
were Satisfaction of Towards the Teaching of mathematics on Addition, Subtraction, Multiplication,
Division Combined from using 4 Mat Learning Overall, the high level.
Keywords: 4 Mat Learning
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คณิตศาสตร์ เป็นพื้นฐานที่สาคัญยิ่งในการคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ หากประเทศใดมีบุคคลากร
ที่มีศักยภาพเป็นจานวนมากในด้านความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี ก็จะเป็นเครื่องบ่งชี้สาคัญ
ประการหนึ่งว่าประเทศนั้นมีความเจริญ ก้าวหน้ามากกว่าประเทศอื่นๆ การพัฒนากาลังคนในประเทศให้มีความ
สามารถทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นจนถึงขั้นสามารถนาไปใช้งานได้จริงจึงต้องทาอย่างจริงจังและเป็นระบบ เพื่อสร้างให้
เด็ ก และเยาวชนรุ่ น ใหม่ ใ ห้ พ ร้ อ มอยู่ ตลอดเวลา เพราะถ้ า เด็ ก และเยาวชนได้ รั บ การพั ฒ นาความสามารถทาง
คณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ประเทศไทยก็จะได้กลุ่มผู้มีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเพื่อการยืนหยัดด้วยตนเอง และก้าวสู่ความเป็นเลิศทัดเทียมกับนานา
ประเทศในระดับสากลได้ในอนาคต ดังนั้น คณิตศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพสมอง เพื่อให้ผู้เรี ยนมี
ความรู้พื้นฐานในการคิดคานวณ กระบวนการคิด จึงมีบทบาทสาคัญในการพัฒนานักเรียนด้านการคิด เพื่อสร้าง
ความพร้อมที่จะดาเนินชีวิตในสังคมอนาคต อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตลอดจนศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งยากต่อการจดจา ถ้าเด็กอ่อนภาษาแล้วก็ยังส่งผลมาถึงคณิตศาสตร์ด้วย เพราะ
อ่านโจทย์และคาอธิบายในหนังสือคณิตศาสตร์ไม่รู้เรื่อง (พรพิไล เลิศวิชา. 2552: 11)
สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาของประเทศไทยประสบปัญหามา
โดยตลอด โดยเฉพาะปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะต้องเรียน
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ครบทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการบวก ทักษะการลบ ทักษะการคูณ ทักษะการหาร ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ยากสาหรับนักเรียน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา คือ นักเรียนจะทาแบบฝึกที่มีลักษณะเหมือน
ตัวอย่างได้ แต่จะทาโจทย์ปัญหาที่พลิกแพลงจากตัวอย่างไม่ได้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2558: 8) ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละสอบภาคปฏิบัติความสามารถทางการคิดคานวณ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 62.35 ความสามารถทางการคิดคานวณ และโจทย์ปัญหา เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน จากขั้นตอนการตรวจสอบยังมีการผิดพลาดอยู่มาก แสดงให้เห็นถึงการคิดคานวณหาคาตอบและตรวจสอบ
คาตอบไม่ถูกต้อง จากการประเมินคุณภาพการศึกษา (NT) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล ปีการศึกษา 2557 พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.47 ในปีการศึกษา
2558 พบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 55.87 มีผลคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่สาหรับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด กาหนดไว้โดยเนื้อหาทีเ่ ป็นปัญหาต่อการจัดการเรียนรู้คือ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
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นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการคิดคานวณ ให้ความสนใจในการเรียนน้อยลง ไม่อยากทาแบบฝึกหัดเนื่องจากมี
หลายหลักและหลายจานวน คิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและสร้างโจทย์ปัญหาไม่ได้ ทาให้ไม่เข้าใจไม่ประสบผลสาเร็จ
ในการเรียน ครูผู้สอนควรปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เกิดการพัฒนาการทางสมองเพื่อการคิด ซึ่งในการจัดการเรียนรู้จะบรรลุเป้าหมายเพียงใด
ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนควรกระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่น ตัวในบทเรียนที่จะสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จูงใจให้
นักเรียนสนใจกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้วิจัยเห็นว่า เมื่อนามาใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น มีทักษะในการคิดตัดสินใจเกิดการรับรู้และ
เข้าใจ สร้างองค์ความรู้และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้หรือ 4 MAT
เป็นรูปในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอีกรูปแบบหนึ่งที่คานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล
การเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจากการค้น คว้าวิจัยของ เบอร์นิส แมคคาร์ธี
(Bernice McCarthy) ซึ่งเชื่อในศักยภาพของผู้เรียนในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละประเภทจะ
ประสบความสาเร็จในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละ
ประเภท การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นรูปแบบหรือเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อพัฒนา
นาความรู้ วิธีการเรียนรู้ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างองค์ประกอบความรู้ด้วยตัว เองและการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข การจัดการเรียนรู้จะต้องให้ความสาคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการใช้สมองทั้ง 2 ซีกอย่างเท่า
เทียมกัน (วัชรา เล่าเรียนดี. 2553: 86-87)
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มี 8 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน เป็นขั้นที่ผู้เรียนเชื่อมโยงประสบการณ์ด้วยตนเอง
โดยให้ผู้เรียนได้สัมผัส ได้ซักถาม ครูอาจใช้กิจกรรม เพลง นานใช้การตั้งคาถามให้คิด
2. ขั้ น วิ เ คราะห์ ป ระสบการณ์ หรื อ สะท้ อ นความคิ ด จากประสบการณ์ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นยอมรั บ
ความสาคัญของเรื่องที่เรียน ได้แก่ การตอบคาถาม การวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การหาคาตอบ
3. ขั้น ปรั บ ประสบการณ์ เ ป็ น ความคิ ด รวบยอด มุ่ งเน้ น ให้ ผู้เ รี ย นสามารถวิ เ คราะห์ จ ากขั้ น แรก
เชื่อมโยงข้อมูลที่ครูให้/ค้นคว้า จัดกิจกรรมให้นักเรียนทาแล้วสร้างความคิดรวบยอด
4. ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด ผู้สอนกระตุ้นผู้เรี ยนพัฒนาความรู้ให้กว้าง โดยให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย
5. ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบแนวความคิดที่กาหนด นักเรียนจะทาตามใบงานหรือคู่มือแบบฝึกหัด
หรือทาตามขั้นตอนที่กาหนด
6. ขั้นสร้างชิ้นงานเพื่อสะท้อนความเป็นตนเอง นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง แสดงความ
สนใจ ความถนัด ความเข้าใจเนื้อหาวิชาออกมาเป็นรูปแบบต่างๆตามที่ตนเลือก
7. ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและการประยุกต์ใช้ นักเรียนได้ชื่นชมผลงานของตนเองหรือสามารถประยุกต์
ความรู้ที่ ได้ จากการเรี ย นรู้ ไปสู่กิ จ กรรมอื่ น ครู เ ปิด โอกาสให้ ผู้เ รี ย นไดแสดงผลงานของตนเอง รวมทั้ ง รับ ฟั ง ข้ อ
วิพากษ์วิจารณ์
8. ขั้น แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ เ รี ย นรู้ กั บ ผู้ อื่ น เป็ น ขั้ น ขยายคามรู้ โดยการแลกเปลี่ ย นความรู้
ความคิดแก่กันและกัน ร่วมอภิปรายเพื่อนาการเรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและอนาคต
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ศึกษาการแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม ปีการศึกษา 2551 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 จานวน 30 คน จาก 1 ห้อง ได้มาโดยการสุ่มแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster random sampling) มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.67/78.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้วยแผนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 4 MAT เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ
0.6202 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6202 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้
4 MAT เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 73.83
ได้ระดับคุณภาพดี นักเรียนมีความพึงพอใจจากการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยรวมอยู่ในระดับมาก จรัสศรี ทองมี (2552: 111)
จากความสาคัญของการเรียนรู้แบบ 4 MAT ผู้วิจัยจึงนามาใช้แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนให้สูงขึ้น และผู้เรียนมีความพึ่งพอใจต่อการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาใน
ด้านทักษะกระบวนการคิดและแก้ไขโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
ให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซีกซ้ายอย่างสมดุล ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการแสวงหาความรู้
ในการทางานร่วมกัน ได้สร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดของบุคคลที่มีลักษณะการเรียนรู้แตกต่างกัน 4 แบบ (WhyWhat-How-If) กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ ขั้นที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิด
รวบยอด ขั้นที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่กาหนด ขั้นที่ 6 ขั้นสร้างชิ้นงานเพชื่อสะท้อนความเป็นตนเอง
ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและการประยุกต์ใช้ และขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อื่น
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ หมายถึ ง คะแนนที่ ได้ จ ากการทดสอบนั ก เรี ย นโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ระดับความรู้สึกท่าทีหรือความคิดของผู้เรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง การ บวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้จากคะแนนผลการ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มี 8 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิง่ ที่เรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์
ขั้นที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด
ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด
ขั้นที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดทีก่ าหนด
ขั้นที่ 6 ขั้นสร้างชิ้นงานเพือ่ สะท้อนความเป็นตนเอง
ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและการประยุกต์ใช้
ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อื่น

ตัวแปรตาม

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บวก ลบ
คูณ หารระคน
2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4 MAT

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากรที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล อาเภอเมือง
จังหวัดตราด ปีการศึกษา 2559 จานวน 1 ห้องเรียน รวม 12 คน
กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล อาเภอเมือง จังหวัดตราด ปี
การศึกษา 2559 จานวน 1 ห้องเรียน รวม 12 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชนิด ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องการบวก ลบ คุณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องการบวก ลบ คุณ หารระคน จานวน 30 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องการบวกลบคูณหาร
ระคน จานวน 10 ข้อ
การดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 216) ดาเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียม เตรียมตัวผู้เรียนและสื่อการเรียน ให้มีความพร้อมก่อนเรียนล่วงหน้า 1 วัน
2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจานวน 30 ข้อ
เพื่อทดสอบความรู้เดิมของนักเรียน ตรวจเก็บคะแนนไว้
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3. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MATพร้อมเก็บ
คะแนนระหว่างเรียน ได้แก่ การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน การประเมินผลงาน และการทดสอบย่อย
และเก็บคะแนนไว้จนครบทุกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฉบับเดียวกันก่อนเรียน จานวน 30 ข้อ ตรวจคะแนนเพื่อนาไปเปรียบเทียบกับก่อนเรียน
5. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบสอบถามความพึ ง
พอใจ จานวน 10 ข้อ แล้วนามาตรวจหาค่าเฉลี่ยเก็บไว้เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้ค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้
ขนาดของผล (Effect Size) (Howell. 1992: 284)
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () แล้วนาไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อหาระดับความพึงพอใจ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ขนาดของผล (Effect Size)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีค่าเฉลี่ย 25.25 อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.17
มีคะแนนหลังเรียนสูงขึ้น
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
อภิปรายผล
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีประเด็นที่นามาอภิปราย ดังนี้
1. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียน คิดเป็นร้อยละ 50.56 คะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.17 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางผลการเรียน
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สูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจาก 1) นักเรียนได้เรียนเนื้อหาตามบทเรียนแล้วได้รับกระตุ้น จุดประกายให้เกิดการเรียนรู้ และมี
กิจกรรมทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับความถนัดของนักเรียนทุกคน นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความสุขในกิจกรรมที่
ตนถนัด และรู้สึกท้าทายในกิจกรรมที่ตนเองไม่ถนัด ซึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้มีการแบ่งกลุ่มจะมีทั้งกลุ่มเก่ง ปานกลาง
และอ่อน คละกัน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีค วามรู้และทัก ษะพื้นฐานในการทางานร่วมกั บผู้อื่น ตลอดจนการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริงมากที่สุดและเน้นกระบวนการกลุ่ม และคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐนนท์ เคนทุม (2550: 80) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4
MAT ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนจานวนร้อยละ 73.33 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ70 ของคะแนนเต็ม และ 2) การสอนเนื้อหาเกี่ยวกับ การบวก ลบ คูณ หารระคน ได้เน้น
พฤติกรรมทั้งด้านความรู้ความคิด ทักษะ ความสามารถและจิตสานึก ซึ่งเป็นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา เริ่ม
กระบวนการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนบูรณาการประสบการณ์เดิมหรือปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียนเพื่อให้รู้คุณค่าของสิ่งที่เรียน
การสร้างความคิดรวบยอด การลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระเต็มศักยภาพ และแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากผู้อื่น
เพื่อขยายกรอบความคิดของผู้เรียนให้กว้างไกลออกไป ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางความคิด สามารถเข้าใจการ
เรียนได้ดี ส่งผลต่อการเรียนรู้ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ดีตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปริญญา สองสีดา (2550: 79) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการเรียนการสอนแบบ 4 MAT สูงกว่าก่อน
ได้รับการสอน
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน จากการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เป็นเพราะว่า การเรียนคณิตศาสตร์เข้าใจง่าย เพราะมีวิธี
คิดอย่างมีขั้นตอน และรู้สึกมีกาลังใจทางานร่วมกับเพื่อน ๆ เกี่ยวกับแนวความคิดในการทากิจกรรมของตนเอง กล้า
แสดงความคิดเห็นและแสดงออกเป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆ นอกจากนี้ยังมีความพึงพอใจในเนื้อหาคณิ ตศาสตร์ที่มี
ความต่อเนื่องกัน ต้องทาความเข้าใจทุกเรื่อง ในการตัดสินใจทาโจทย์คณิตศาสตร์มักจะทาด้วยความมั่นใจ ดังนั้น
บทบาทสาคัญของนักเรียนคือการปฏิบัติ และบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT คือ การสร้างแรงจูงใจ
ให้กับนักเรียน เป็นผู้ให้ความรู้และทักษะ คอยช่วยเหลื อและแนะนา สังเกตการณ์เรียนของนักเรียนเพื่อช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ (Learning Styles) ของนักเรียน จึงทาให้
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิ่มน้อย แพงปัสสา (2551: 150152), จรัสศรี ทองมี (2552: 111) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้ 4 MAT โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรเตรียม เนื้อหา วิธีการ สื่อการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน ชิ้นงาน แบบทดสอบ ให้พอเพียงกับ
จานวนนักเรียน
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2. ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด โดยให้
นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการเปรียบเทียบเจตคติก่อนเรียนและหลังเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
2. ควรเปรียบเทียบการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4MAT กับกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่นๆ
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